
اسید نیتریک

: مقدمه 

، مصرف کودهـاي شـیمیایی   يجمعیت و نیاز بیشتر به محصوالت کشاورز     یبا افزایش تدریج  

ایجـاد مجتمـع   یایـن افـزایش مـصرف علـت اصـل     . باشـد در کشور روز به روز در حال افـزایش مـی       

.گردیددر نقاطی از ایرانپتروشیمی 

سال دارد ، جهـت نیـل بـه    45ران قدمتی حدود فکر و اندیشه ایجاد صنعت پتروشیمی در ای     

"اولـین سـازمان نـسبتا   . این هدف ، سازمانهاي متعددي در وزارتخانۀهاي مختلف به وجـود آمدنـد          

متشکل براي این منظور ، بنگاه شیمیائی وابسته به وزارت اقتصاد بود که عمـده تـرین فعالیـت ایـن        

، 1343تا این که در سـال     . بود   1338رس در سال    بنگاه ، ایجاد کارخانه کود شیمیائی مرودشت فا       

طبق قانون کلیه فعالیتهائی که به عنوان ایجاد و توسعه صنایع پتروشـیمی توسـط واحـدهاي تابعـه               

وزارتخانۀها و سازمانهاي مختلف دولتی انجام می شد ، در شرکت ملـی نفـت ایـران متمرکـز شـد و          

.ه نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس کردشرکت مزبور براي تحقق این هدف شرکتی فرعی ب

هدف اصلی این شرکت ، تولید فرآورده هاي پتروشیمی و شیمیائی و فرآورده هـاي فرعـی از          

یکی از واحـدهاي  . نفت ، مشتقات نفتی ، گازهاي طبیعی و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی است   

یراز میباشد کـه محـصوالت آن بیـشتر         تولیدي شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجتمع پتروشیمی ش       

.کود مورد نیاز کشاورزي ، عمدتا کودهاي ازته ، است 

:در قدیم کمبود ازت زمین از یکی از روشهاي زیر جبران می شد 

دفن اجساد حیوانات یا شاخ و برگ پوسیده گیاهان در زمین -1

واحد تولید



مخلوط نمودن فضوالت حیوانات و یا پرندگان با خاك -2

.یونجه و لوبیا در زمین مورد نظر ،وب بعضی از گیاهان مانند شبدرکشت متنا-3

سهولت استفاده از کودهاي شیمیائی جهت گسترش کشاورزي  عمده استفاده از این کودهـا               

کـار   1342ایران، در سـال      یمجتمع پتروشیمی شیراز، به عنوان اولین واحد صنعت پتروشیم        .است  

کـشور  يکـشاورز يهـا زته در مرودشت فارس که یکـی از قطـب  ایشیمیایيخود را با تولید کودها  

شمال شیراز در کنـار  يغرب مرودشت و پنجاه کیلومتريکیلومتر5این مجتمع در . است آغاز نمود  

مرودشـت  –بـه آن در محـل پـل خـان از جـاده شـیراز            یکر واقع شده است و جاده منته       هرودخان

يتولیـد يواحـدها . بـود یواحـد جـانب  3و يد تولید واح 4يمجتمع در ابتدا دارا   . شودمنشعب می 

عبارتنـد از آب،     یجـانب  يمجتمع عبارتند از آمونیاك، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیم و واحدها           

. فشردهيبرق، بخار و هوا



:اولفصل 

تاریخچه



تارخيچة اسید نیرتیك

يمیالد1100حدوداً در سال . ست بشر ساخته شدبه دیبتدا در قرون وسطاسید نیتریک در ا

تقطیر ۀبه وسیل2فورتیسآب ۀ این روش تهی. تولید اسید نیتریک ارائه داديیک روش برا1گِبر

.شوره با سولفات مس و زاج سفید بود

تقطیـر کـردن شـوره بـا اسـید      ۀاسـید نیتریـک را بـه وسـیل    ،3گالبـر در اواسط قرن هفدهم،   

الکتریکـی از مخلـوط   هعبور دادن جرقـ هبه وسیل1785در سال  4گاوندیش. سولفوریک قوي ساخت  

در 5میلینـر . نیتروژن و اکسیژن ثابت کرد که اسید نیتریک از این عناصر تشکیل شده اسـت     يگازها

منگنـز حـرارت داده شـده و    اکسیددييعبور آمونیاك از باال هاسید نیتریک را به وسیل     1788سال  

. دست آورده آب بهیلجذب بخارات به وس

اسـید   ۀتهیـ  يتولید اسید نیتریک ابداع کرد کـه مبنـا         يرا برا  یروش6کلمن،  1839در سال   

درایـن روش بـا اسـتفاده از پالتـین مخلـوط هـوا و آمونیـاك را        . باشدنیتریک در حال حاضر نیز می     

. کنندکنند و اسید را تولید میاکسید می

يگرفته شوند  و بـرا از هواتواننده اکسیژن و نیتروژن می    نشان داد ک  7رویلی،1848در سال   

ایـن پدیـده بـه وسـیلۀ     . شـوند قوس الکتریکـی بـا هـم ترکیـب     ۀوسیله  نیتروژن ب  يتولید اکسیدها 

1-Geber
2-Fortis
3-Glavber
4-Gavendish
5-Milner
6-Kuhlman
7-Roy Leigh



در منچـستر انگلـستان در سـال    یواحد کوچک،بر همین اساس و روش. نیز انجام شده بود 8کروکس

. کار افتاده ب1900

درصـد  2تـا  5/1نیتروژن پـایین بـود و   ياین بود که بازده تولید اکسیدها اما عیب این روش   

.نیز احیتاج داشتيبیشتريکرد و به نیرواحتیاجات را برطرف می

را احداث کردنـد کـه   يدر نروژ واحد 10اید و9بیرکلنديهادو دانشمند به نام    1902در سال   

در نهایـت روش  . نیـاز داشـت    ياسب بخـار انـرژ    35000به   یکرد ول استفاده می  ییدروژنهاز منابع   

12بـراور و11اسـتوالد اکسیداسیون آمونیاك و استفاده از کاتالیست پالتین بـه وسـیلۀ         ۀتهیه به وسیل  

دیگـر تولیـد   يهاروش. در آلمان شروع به کار کرد   1908توسعه پیدا کرد و براي اولین بار در سال          

معـادن  (، رانـدمان کـم، در دسـترس نبـودن مـواد اولیـه         از جمله باال بودن هزینه     یبه دالیل مختلف  

و تولید انبوه اسید نیتریک ارائـه        یعنوان یک روش صنعت   ه  نتوانستند ب . ..و یبه میزان کاف  ) نیترات

. منسوخ شدندیماندند و همگیکوچک باقيهاو پایلوتیشوند و تنها در حد یک روش آزمایشگاه

چرا که این اسـید قـادر      ؛گرددک به زمان استخراج طال باز می      استفاده از اسید نیتری    ۀتاریخچ

باشد که به این ترتیب طالي خالص از سنگ طـال اسـتخراج         به حل کردن اکثر فلزات به جز طال می        

. گردیدمی

از ) يکـشاورز (یشیمیایيکودهاۀدر حال حاضر بیشترین موارد مصرف اسید نیتریک در تهی  

يهاکه در تولید نیترات   ضمن این . است. ..مخلوط و  يفسفات، کودها نیترات، نیترو  يقبیل کودها 

8-Crookes
9-Birkeland

10-Eyde
11-Ostwald
12-Braver



در  يسـاز ، مقـاوم  ي، آبکـار  یتجهیزات صنعت  یی، در اسید شو   یو آل ) ينیترات آمونیم انفجار  (یمعدن

. شـود طال و نقره و در صنایع الکترولیز از اسید نیتریک به وفور استفاده می           يجداسازی،  برابر خوردگ 

نیز مصرف اسـید نیتریـک قابـل توجـه         يسازو صنایع پالستیک   ي، صنایع شیرساز  یمدر صنایع نظا  

. است

خواص اسید نیرتیك 

بـا حـرارت دادن بـه       .بـاال  یهمراه با خاصیت اکـسیدکنندگ     ياست قو  ياسید نیتریک، اسید  

کنـد کـه   جوشد و شروع به تجزیه شدن مـی میC2/78°يدر دماياسید نیتریک در فشار اتمسفر   

هآید و در این درصد مخلوط آزئوتروپ دارد و ماکزیمم نقط          بدست می  %68ير نهایت محلول اسید   د

. باشدمیC120°جوش آن  

3H2O.HNO3 و،H2O.HNO3 ي هـا دو آب ئیدراتـه بـه فرمـول   ياسـید نیتریـک دارا  

نجمـاد  اهباشـد و نقطـ  میC86°ينقطۀ جوش در دما    يدارا %100خلوص   هاسید با درج  . باشدمی

. باشدمیگرم در هر میلی لیتر 5/1معادلC20°آن در  یچگال. باشدمی-C42°آن  

جوش اسید نیتریک را در فشار اتمـسفر براسـاس تغییـرات غلظـت               هنمودار زیر تغییرات نقط   

. دهداسید نمایش می



ºc120

ºc100

ºc86

68%100%غلظت                

به طـورکلی هرچـه   ؛شودو سریعاً تجزیه مییستپایدار ن%100اسید نیتریک با درجۀ خلوص   

.تر استتر باشد پایداراسید رقیق

) ازتياکـسیدها (در آن حل شود يباشد و در صورتیکه گاز   رنگ می اسید نیتریک مایعی بی   

. شودمیییرنگ آن خرما

: ارائه شده استزیر خواص مهم اسید نیتریک در جدول 

وزن مولکولی 63/02
رنگ در حالت مایع زرد شفاف
بو شیرین تا ترش

خطرات
گیا هی واکنش میدهد،به صورت اکسید در حالت مایع سریعا با آلی و

گازي بیهوش کننده و سمی است

نقطه ذوب ددرجه سانتیگرا-42
نقطه جوش 

68%اسید
ددرجه سانتیگرا120

چگالی درجه 20و  براي  اسید خالص در دماي 1/41، 68%براي  اسید
گرم در هر میلی لیتر1/5سانتیگراد 

حاللیت در آب ام نسبت ها محلول استبا تم

خاصیت اسیدي اسیدي قوي که بعضی از فلزها مثل آهن وآلومینیوم در برابر آن زنگ 
می زنند



كاربرد اسید نیرتیك 

تردر اینجا به طور کامل. اسید نیتریک اشاره شديبه کاربردهاي، تا حدودقبل از این

سازي فلزاتی چون طال و خالصيبراتریکاسید نی. شوداسید نیتریک شرح داده میياربردهاک

رود که با مثل نقره به کار مییحل کردن فلزات نامحلوليهمچنین برا. شوداستفاده میپالتین

توان در میاسید نیتریکازهمچنین.استفاده کردیآن در عکاسز توان اتشکیل نیترات نقره می

توان به این فلزات محلول هستند میيهانیتراتیبازیافت پالتین استفاده کرد و از آنجا که تمام

دیگر از ییک. کاربرد داردیاتميهااورانیوم را به صورت خالص تهیه کرد که در نیروگاه،وسیله

. ازته استياسید نیتریک براي تولید کودهايکاربردها

یکود شـیمیای ینوعتولید نیترات آمونیم که  يبرا ،يشیراز بیشتر اسید تولید    یدر مجتمع پتروشیم  

. شودواحد اسید نیتریک است مصرف میتروجاماست در واحد نیترات آمونیم که در 

. شودهم از اسید نیتریک استفاده مییو نظاميسازدر صنایع پالستیک

:توان به موارد زیر اشاره کرداز دیگر موارد استفاده اسید نیتریک می

)هاکلدر اثر واکنش با ال(تولید استر -1

)هادر اثر واکنش با هیدروکربن(تولید مواد منفجره -2

)در اثر واکنش با بازها(تولید نمک يبرا-3

. کنندبه عنوان یک عامل اکسید کننده از آن استفاده می-4

تولید اسید نیرتیك يهاروش



تولیـد  يتلفـی را بـرا  مخيهاگذشته دانشمندان روشيهاگونه که اشاره شد، در زمان     همان

بهترین روش تولید اسید نیتریک را ارائـه  براورو اوستوالددر نهایتبردند که اسید نیتریک به کار می 

بـه  یدر آلمان به کار گرفته شد و سرانجام تمـام دنیـا پـ   1908کردند و اولین بار این روش در سال   

اما در این قسمت دو روش دیگـر تولیـد   . دشوارزش آن بردند و در تمام دنیا از این روش استفاده می       

هـا در   هاي تولید اسید نیتریک و علت عدم استفاده از آن         بیشتر با روش   یآشنای ياسید نیتریک برا  

:شودحال حاضر، شرح داده می

تقطیر نیترات (ریک سولفواسید اا سدیم بینیترات پتاسیم واکنشتهیه اسید نیتریک از -1

) پتاسیم

: گرفته به صورت زیر استواکنش انجام

423423 22 SONaHNOSOHNaNO +®+

بـه  يدارد کـه در آن اسـید تولیـد   C900°واکنش فوق چون گرمازا است دمـائی در حـدود           

. ماندمییگردد و سولفات سدیم در محیط واکنش باقصورت بخار از محیط خارج می

: است که عبارتند ازياشکاالت متعددياین روش دارا

. به سوخت زیادي دارداحتیاج -1

. شودل مییوسایباعث آسیب دیدن و خراب-2

. می شودتجزیهاسید به اکسید و آب و اکسیژن-3

ه ها در ظرف مایع کننـده بـ     اسید در ظرف تقطیر و جذب آن       ۀکه از تجزی   HNO2تولید  -4

.آیدوجود می



١٠

گـردد و  مـی   سـخت    در نتیجـه   ،)C880°(بـاال اسـت      ينقطۀ ذوب سولفات سدیم تولید    -5

. دکرواکنش خارج يتوان آن را در انتهانمی

از هر دو مـاده  يمساويهابرطرف کردن معایب باال عمل تقطیر را با واکنش دادن مول  يبرا

: واکنش به این صورت است. دهندانجام می

34423 HNONaHSOSOHNaNO +®+

تولیـد شـده بـه صـورت جامـد      یداسـ است و در نتیجه   C200°واکنش     يدر این حالت دما   

. شودراحت از ظرف خارج میوباشدنمی

:شودلید اسید نیتریک شرح داده میحال روش دوم تو

و  دي اکـسید نیتـروژن    خالص و تولیـد گـاز        يهاواکنش بین اکسیژن و نیتروژن در کوره      -2

نیتریک توسط آب و تولید اسیدجذب آن

: باشدرت زیر میانجام گرفته به صويهاواکنش

NO2ON 22 ®+

22 NO2ONO2 ®®

2322 HNOHNOOHNO +®+

OHNO2HNOHNO3 232 ++®

. ندارديزیاد کاربردیخیلياین روش به علت هزینه اقتصاد



١١

:دومفصل 

واحد تولید اسید نیتریک در 

مجتمع پتروشیمی شیراز



١٢

در این منطقه . دنیترات آمونیم، اوره و آمونیاك تأسیس شيازته همراه با واحدهايجمله کودها

.بی.استولید اسید نیتریک از روش يبرا
. شوداستفاده می)SBA(13اِي

تن  136ارائه شد و هدف از احداث این واحد تولید روزانه            یاین روش توسط پیمانکاران بلژیک    

نیاز کشور نبـود    يگواما این مقدار تولید به هیچ عنوان جواب       . باشدمی %53اسید نیتریک با غلظت     

رسید که واحـد  يبرداربه بهره  1364کشور در سال     يجهت رفع نیازها  ) 2(به همین دلیل منطقۀ     و

. رودآن به شمار میياز واحدهایاسید نیتریک هم یک

و یطراحـ . شوداستفاده می14پارویزگرانداز روش ) 2(هدر واحد تولید اسید نیتریک در منطق 

. انجام گرفته است15یهرتيتوسط شرکت فرانسوواحدنایل یخرید وسا

تـن  600باشـد کـه معـادل     می %58تن اسید نیتریک با غلظت       1034این واحد    هتولید روزان 

در این واحد جهـت خـوراك اولیـه واحـد نیتـرات      ياسید تولیدهعمد. باشدمی %100اسید نیتریک   

) 2(هک در منطقـ اسید نیتریـ    يشود مقدار تولید  گونه که مشاهده می   همان. شودآمونیم مصرف می  

. باشدمی) 1(هبسیار بیشتر از واحد اسید نیتریک در منطق

شـود، چـون   نمی يبرداربهره) 1(هبه همین دلیل در حال حاضر واحد اسید نیتریک در منطق          

.کندخصوص کار میه توجیه ندارد و فقط در مواقع بياز لحاظ اقتصاد

13-SBA
14-Grand Paroisse
15-Hurtey

از ییک. واحد تولید اسید نیتریک وجود داردوشیراز دیدر حال حاضر در مجتمع پتروشیم

از یشیمیایيبه دلیل نیاز کشور به کودها1342قرار دارد که در سال ) 1(واحدها در منطقۀ 
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تولیـد اسـید در      يجیه ندارد این است که بـرا      تو) 1(هکه تولید اسید در منطق     یلییکی از دال  

فقط از یـک بـرج جـذب    ) 2(هکه در منطق یشود، در حال  از هفت برج جذب استفاده می     ) 1(همنطق

. شوداستفاده می

: شامل مراحل زیر است) 2(هتولید اسید نیتریک در واحد منطق

و تبخیر آمونیاك ییزداروغن-1

الزميردن هوافیلتر کردن و فش-2

مخلوط کردن آمونیاك و هوا-3
مونوکـسید  اکسیداسیون مخلوط در راکتور در مجـاورت کاتالیـست پالتـین و تولیـد گـاز            -4

دي اکسید نیتروژن تولید شده براي تبدیل به مونوکسید نیتروژنسازي گاز خنک-5

در برج جذبیتریکندر آب و تولید اسیدکسید نیتروژنادي يجذب گازها-6

نیتروژن

توسط برج سفید کننده سفید کردن اسید-7

از فرآینديتولیديگازهايبازیافت انرژ-8

بازیافت کاتالیست-9
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:سومفصل 

د تولید نیآشبیه سازي فر

اسید نیتریک
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فرآیند تولید اسید نیرتیك در یك نگاه 

مناسبی نمودارشکل یک صفحه خالصه نمائیم، یند تولید اسید نیتریک را درآاگر بخواهیم فر

: است

هوا              آمونیاك مایع                         
آب

تغییر دما و             تبخیر و گرمایش

فیلتر کردن  

سوختن آمونیاكفشرده کردن   

سرمایش              سرمایش

فشرده کردن

سرمایش

جذب و شکل گیري اسید

خالص سازي اسید

سرمایش

%58اسید نیتریک 

به عنوان محصول
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شرح فرآیند تولید اسید نیرتیك 

: تقسیم کرد) ياز نظر فشار(مرحله 3توان بهتولید اسید نیتریک براساس فرآیند موجود را می

)کیلوگرم بر سانتی متر مربع5تا 1(ین یاکسیداسیون آمونیاك در فشار پا:مرحله اول

)کیلوگرم بر سانتی متر مربع13تا5در فشار باالدي اکسید نیتروژنجذب گاز :مرحله دوم

کیلوگرم بر سانتی متر 5تا 1(رنگ کردن اسید در فشار پایین سفید کردن یا بی:مرحله سوم

)مربع

يهـا کـه براسـاس واکـنش      مراحل تولیـد اسـید نیتریـک نیـز وجـود دارد            يبندیک تقسیم 

: اي است که عبارتست ازسري و زنجیرهیشیمیای
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مونوکسید نیتروژن اکسیداسیون آمونیاك و تولید :مرحله اول

:به صورت زیر استمونوکسید نیتروژنتولید يواکنش این مرحله برا

3223 NHkmole/kcal54073OH
2
3NoO

4
5NH ++®+

دي اکسید نیتروژنید و تولمونوکسید نیتروژناکسیداسیون گاز :مرحله دوم

: واکنش این مرحله به صورت زیر است

NOkmole/kcal13500NOO
2
1NO 22 +®+

در آب و تولید اسید نیتریک دي اکسید نیتروژنجذب :مرحله سوم

: شودگیرد و اسید تولید میصورت مییدر این مرحله واکنش نهای

%100HNOkg/kcal142NOHNO2OHNO3 3322 ++®+

وجود دارد که یکه ذکر شد، در واحد اسید نیتریک دو دستگاه اصلیهایبنديبا توجه به تقسیم

: عبارتند از

برج جذب-براکتور -الف

در  ،باشـد مـی  مونوکـسید نیتـروژن   مرحله اول که همان اکسیداسیون آمونیاك و تولیـد گـاز            

آمونیـاك وارد راکتـور   روش کار به این صورت است که مخلـوط هـوا و  هخالص. شودراکتور انجام می 

آمونیـاك انجـام   یاکسیداسیون جزئ) به عنوان کاتالیست(پالتین يهاد و در مجاورت توري   ونشمی  

: کاتالیست به صورت زیر استيگیرد، مکانیسم عمل رومی
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.جذب اکسیژن به وسیلۀ کاتالیست-الف

. سطح کاتالیستيروهیدرات نیتروژنواکنش کاتالیست و تشکیل -ب

. و آبمونوکسید نیتروژنبراي تولید هیدرات نیتروژنواکنش اکسیژن با رادیکال -ج

)1                     (QOH
2
3NOO

4
5NH 223 ++®+

از مونوکـسید نیتـروژن  گـاز  . اکـسیداسیون آمونیـاك اسـت      یدر واقع واکنش کل   ) 1(واکنش  

در ایـن  یز لحـاظ ترمودینـامیک  شود که اتولید میC900°تا C810°در درجه حرارت  ) 1(واکنش  

. درجه حرارت ناپایدار است

: انجام و پیشرفت این واکنش نیازمند موارد زیر است

.کمپرسور هواۀوسیله تأمین فشار ب-1

. تبخیر کن و هیتر آمونیاكۀوسیله صورت گاز به حضور آمونیاك ب-2

.رمیکسۀ وسیله ب) اکسیژن(اختالط کامل آمونیاك و هوا -3

.کنندکه سطح تماس را زیاد مییبافتریزيهاتوريهوسیله حضور کاتالیست پالتین ب-4

. هوا و آمونیاكکردنفیلترۀوسیله مضر بيهاعدم حضور ناخالصی-5

. یک شیر کنترلۀوسیله تنظیم نسبت بین هوا و آمونیاك ب-6

. بخارسازيهادفع حرارت از محیط راکتور به وسیلۀ مبدل-7

در آب و تولید اسید نیتریـک در بـرج جـذب             دي اکسید نیتروژن  جذب   یاما مرحلۀ سوم یعن   

. شودانجام می



١٩

. شودانجام میياکسیداسیون آمونیاك در فشار باالترۀجذب نسبت به مرحلۀمرحل

در ؛دار اسـت سـوراخ يهـا سـینی يروش کار به این صورت است که برج جـذب دارا       هخالص

جذب صـورت  ،کنندازت از پایین در خالف جهت یکدیگر حرکت می         ازهاياز باال و گ    که مایع  یحال

. گیردمی

QNOHNO2OH)ON
2
3(NO3 32422 ++®+

. باشدتولید اسید نیتریک میییاین واکنش، واکنش نها

: کند که عبارتند ازرا طلب مییانجام و پیشرفت این واکنش نیز شرایط خاص

. )مونوکسید نیتروژنکمپرسور (سیلۀ کمپرسور گازي تأمین فشار باال به و-1

. موجود در برجيهاتأمین سطح تماس مناسب بین گاز و آب به وسیلۀ سینی-2

. گاز و کولر آبيبه برج توسط کولرهايجریانات وروديکاهش دما-3

. درون برجآب کولینگ يهادفع حرارت یا سرد نگاه داشتن برج جذب به وسیلۀ کویل-4

گیـرد و  در ایـن دو سیـستم صـورت مـی    یاصـل يهاشود، واکنشهمان طور که مشاهده می  

تجهیزات دیگر مانند کمپرسور، کولر، پمپ، درام، فیلتر و توربین جهت مهیـا کـردن شـرایط                  میمات

. شوندواکنش در این فرآیند استفاده می

ـ ) 2(هنیتریک منطقـ  با این پیش زمینه، فرآیند تولید اسید نیتریک در واحد اسید             صـورت  ه ب

: زیر است
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باشد که شرایط آن به ایـن صـورت اسـت    به واحد در ابتدا به صورت مایع می    يآمونیاك ورود 

. باشـد مـی C10°و دمـاي آن   ) مطلـق   ( گرم بر سـانتی متـر مربـع       کیلو85/18که فشار آن تقریباً   

ر شناخته شده اسـت،  به عنوان واحد مادباشد و می) 2(آمونیاك مایع از واحد آمونیاك که در منطقۀ    

.شودتأمین می

بنابراین ابتـدا آن را وارد     . واکنش اکسیداسیون باید به شکل گاز باشد       ينیاز برا آمونیاك مورد 

پوسـته و  ایـن مبـدل بـه صـورت     . کنیممیE 3103 (Ammonia Evaporator)یمبدل حرارت

را لولـه آب داخل . آمونیاك قرار دارد   پوستهداخل  جریان دارد و     C30°آب   لولهداخل  . باشدمی لوله

آمونیاك ضمن کسب حـرارت الزم از آب  . نامیممیC.W.L (Cooling Water Loop)اصطالحاً 

C.W.Lتا لولهدر يجار°C15آیدشود و به صورت بخار در میگرم می .

سیستم خارج   آب و روغن باشد که باید از       يمقدار يهمچنین آمونیاك مایع ممکن است حاو     

. تعبیه شده اسـت E 3105 (Ammonia Auxiliary Vaporizer)این منظور مبدليبرا. شود

باشـد و در  آب و روغن و آمونیاك میپوسته باشد که داخل   می پوسته و لوله  این مبدل نیز به صورت      

لولـه بخار داخـل  با پوستهمواد داخل   . جریان دارد  کیلوگرم بر سانتی متر مربع    14بخار با فشار     لوله

د و ضمن تبخیر آمونیاك همـراه آب و روغـن، مقـدار آب و روغـن بـه تـدریج         ننکمی  تبادل حرارت   

. دشومیDrainیابد که در نهایت افزایش می

فـشار  . گـردد بـاز مـی  E 3103آمونیاك تبخیر شده در این مبدل در نهایت به درون مبـدل  

شود که این مقدار فـشار باعـث انتقـال گـاز     میE 3103مبدل کمی بیشتر از فشار E 3105مبدل

Eمبـدل  شود، اما براي انتقال مایع آمونیاك از میE 3103مبدل به E 3105مبدل آمونیاك از 
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) E 3105مبـدل  (سـطح مبـدل کمکـی را    ) فشار بیـشتر (E 3105مبدل به ) فشار کم(3103

. دهندمیقرار ) E 3103مبدل (یتر از مبدل تبخیرکن اصلینیپا

C15°کیلوگرم بر سـانتی متـر مربـع و دمـاي    8/5فشاري معادل با شرایط آمونیاك گازي با 

Ammonia Superheater)(E3104ل بـد مۀد و به درون پوستنکمی را ترك E 3103مبدل

.راه می یابد

د کـه درون لولـه جریـان دار      کیلوگرم بر سانتی متـر مربـع      14با بخار    این مبدل آمونیاك  در  

فـوق  کـه بـه حالـت   ضـمن ایـن  E 3104ل بـد ماز یآمونیاك خروج. دهدتبادل حرارت انجام می

9/5برابـر بـا   ویابـد افـزایش مـی    یفشار آن نیز به صورت جزئـ       و )C100°حدود  (رسد  می 16اشباع

. کیلوگرم بر سانتی متر مربع می گردد

د بـه راکتـور دارد، امـا یـک      را جهت ورو   یشرایط مناسب  یو دمای  ياین آمونیاك از نظر فشار    

دارد و پس از آن یـک شـیر کنتـرل جریـان،     ، فشار خط آمونیاك را ثابت نگه می    يشیر کنترل فشار  

جهـت ثابـت نگـه    (بـه راکتـور را   يوروديآمونیاك با توجه به میزان جرم هـوا       یمقدار جریان جرم  

. کندکنترل می) داشتن نسبت

فیلتر تعبیه شده است تـا احیانـاً از ورود آمونیـاك    پس از این دو شیر کنترل، یک درام و یک      

). D 3102و درام F 3102فیلتر (درون راکتور جلوگیري شود ه آهن و فلزات بيمایع و اکسیدها

16-Superheat
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MA 3101رسـد و وارد میکـسر  خلوص آمونیاك در این شرایط به بـاالترین حـد خـود مـی    

که مقدار بسیار کمـی آب همـراه خـود        (آمونیاكدبی. دگردشود و در آن با هوا کامالً مخلوط می        می

.باشدمیکیلوگرم در ساعت 7057معادل %100در ظرفیت )دارد

E 3103چند نكته درمورد مبدل 

. شودین وارد آن مییباشد و آمونیاك مایع از دو محل و از پا        می17کِتِل تایپ این مبدل از نوع     

ین یدر پـا يدیگـر در باالسـت و ییککهن داردطرف بیروه بیآن دو برآمدگ   ۀپوست يشکل ظاهر 

ین یپـا یتفکیک کامل گاز آمونیاك از مـایع تعبیـه شـده اسـت و برآمـدگ           يباال برا  یبرآمدگ. مبدل

باشـد کـه بـه درون     می) مانند آب و روغن   (آمونیاك   يهاتجمع ناخالصی  يبرا یپوسته، محل مناسب  

. شودهدایت میE 3105مبدل کمکی 

د و وشآن می یفوقانيهااز باال وارد تیوپ    C.W.Lدارد که آب     18پاسدل پنج مب يهاتیوپ

. شودخارج مییها، از طریق ردیف تحتانپس از عبور از پاس

مبـدل را متـأثر   يشـرایط فـشار  يچون این آب کار تبخیر آمونیاك را بر عهده دارد، به نحـو     

PVنـام ه ل یک شیر کنترل نـصب شـده بـ   به این مبديمسیر آب وروديبنابراین رو. خواهد کرد

31003/A       آب .که کار آن  تنظیم و کنترل فشار تبخیرکن استC.W.L    مـورد اسـتفاده در ایـن

مبدل قبل از شیر کنترل فوق دو شاخه می شود که یک شاخه به شیر کنترل مـذکور و دیگـري بـه            

بـا آب  PV 31003/Bمی گردد که آب عبوري از شـیر کنتـرل   وارد PV 31003/Bشیر کنترل 

17-Kettle Type
18-Pass
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ایـن دو شـیر   . به هم می پیوندند و جهت خنک کاري به برج جذب مـی رونـد  E 3103خروجی از 

بـاز باشـد،   70%به میـزان     PV31003/Aکنترل برعکس یکدیگر عمل می کنند؛ به نحوي که اگر           

PV 31003/B کـه  به این علت از دو شیر کنترل استفاده مـی شـود   . باز خواهد بود30%به میزان

انجـام گرفتـه اسـت کـه همـین      C.W.Lآب 100%طراحی مبدل موجود در برج جذب بـر اسـاس     

. موضوع استفاده از دو شیر کنترل را الزام می کند

حـساسیت و ظرافـت   ؛ ، بـسیار حـساس و ظریـف اسـت    E 3103مبـدل اصوالً کارکردن بـا  

. شودمیو از کار انداختن واحد مشخصياندازدر راهمبدلاینکارکردن با

: طورکلی عوامل مؤثر بر فشار این مبدل عبارتند ازه ب

. سطح آمونیاك مایع-1

. C.W.Lدرجه حرارت آب -2

.C.W.Lمیزان جریان آب -3

. مقدار آب و روغن همراه آمونیاك-4

. ظرفیت واحد-5

. E 3105در سرویس بودن یا نبودن مبدل کمکی-6

. واحدفشار آمونیاك ورودي به -7

. آنيو عدم هواگیرC.W.Lوجود هوا در -8

. کثیف بودن پوسته و لوله مبدل-9

.LV 31003و PV 31003/Aکارآیی و دقت -10
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است که استفاده از آن به دو يذکر این نکته ضرورE 3105اما در رابطه با تبخیرکن کمکی 

اي هر کدام از آنها خـود نیازمنـد مقالـه    پذیر است، که شرح عملیات      طریق پیوسته و ناپیوسته امکان    

. دیگر است

کـه بعـداً   یدالیلـ ه است کـه ایـن آب بـ    ياین نکته ضرور   ينیز یادآور  C.W.Lدر مورد آب    

یک شاخه از این آب به صورت سریال چنـدین مبـدل   . یابدروشن خواهد شد در این واحد جریان می  

ایـن آب E 3103مبـدل  در . م کننده اسـت گريکند که در یکی خنک کننده و در دیگرمییرا ط

E 3114مبـدل  ن سردشـدن وارد  ایشود و بعد از ضمن تبخیر آمونیاك، سرد میگرم کننده است و

E 3111و E 3112هـاي  را بـه عهـده دارد، سـپس وارد مبـدل    ید و نقـش سـردکنندگ  وشمی 

PVی یعنـی اصـل بـه مبـدل تبخیـرکن    C.W.Lآب يشیر کنتـرل ورود به همین دلیل . شودمی

31003/A  کـه قـرار اسـت    يبعديهامقدار آب را تغییر دهد، مبدل،اگر جهت کنترل فشار مبدل

همـان  رفـع ایـن معـضل   يبنابراین برا. به آنها سرویس دهد، دچار مشکل خواهند شد     C.W.Lآب  

از ضـمن عبـور   یبه این مبدل به دو شاخه تقسیم شده که یکـ ي، جریان آب ورود طور که گفته شد   

PV 31003/A کنترل ضمن عبور از شیريد و دیگروشمی وارد مبدلPV 31003/B  مبـدل را

يمبـدلها يبـر رو E-3103بـه مبـدل   يکند و به این ترتیب تغییرات میزان آب ورود        میباي پاس   

. نخواهد گذاشتیتأثیر نامطلوبيسریال بعد

موردنیاز فرآیند يهوا
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شـود کـه یـک واکـنش     آمونیـاك درون راکتـور انجـام مـی    از مونوکـسید نیتـروژن  تولید گاز  

يبـرا . شوداتمسفر تأمین می   ياکسیژن الزم از هوا   . اکسیداسیون ویژه است که نیاز به اکسیژن دارد       

هـوا را بـه درون   C 3101مکش کمپرسـور  . این منظور یک کمپرسور هوا در نظر گرفته شده است

کنند و سپس توسط تثبیت میC40°يهوا را رو يا دما ابتد اتاق نایدر  .کندیک اتاقک هدایت می   

هوا از مبدل يجهت تثبیت دما. شودمیشود و گرد و غبار آن گرفته می        يدو مجموعه فیلتر، پاکساز   

E 3119بخـار آب اسـت و   ياتمسفر حاويهوا. گرم کردن هوا بسیار اهمیت دارد. شوداستفاده می

شکیل قطرات آب از بخارات موجود در جـو را ضـمن فـشرده            حرارت آن احتمال ت    هین بودن درج  یپا

. را خواهـد داشـت  یکمپرسور چرخـش يهاتخریب پره  یکند که این قطرات آب توانای     شدن زیاد می  

. کنیميتوانیم از تشکیل این قطرات جلوگیرپس با گرم کردن هوا می

هـوا  یجرمـ ی میزان دبباالبودن درجه حرارت هوا، با توجه به مکش ثابت کمپرسور،         یاز طرف 

شود که کمپرسور را به شـرایط  یابد و این معضل ایجاد میآن کاهش می   یکند، چون چگال  را کم می  

هـوا بـه   يدر ورودE 3119حـضور مبـدل   . نزدیک خواهد کـرد کـه بـسیار خطرنـاك اسـت     سرج 

.داردثابت نگه میC40°يکمپرسور، درجه حرارت را رو

ـ  يورود يهوا یجرم یدب کیلـوگرم در هـر   132771ظرفیـت واحـد  100%در  ه کمپرسـور  ب

گیرد و در بین دو مرحله جهـت افـزایش رانـدمان    دو مرحله تحت فشار قرار می    یاست که ط  ساعت  

تـا  C150°از C.Wهـوا را بـا اسـتفاده از آب    يدمـا E 3121میـانی  کمپرسور یک خنـک کـن  

°C115  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع اسـت کـه بـه        7/2فشار هوا در این مرحله حدود       . کندخنک می
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و دمـاي  کیلـوگرم بـر سـانتی متـر مربـع     5/5در نهایت هـوا بـا فـشار   مرحلۀ دوم هدایت می شود و   

°C230شوددوم کمپرسور خارج میهاز مرحل .

دیگر واحد نیز به کار      يهااکسیداسیون آمونیاك، جهت قسمت    ياین هوا عالوه بر تأمین هوا     

: عبارتند ازصارف این هوام. شودبرده می

طـرف میکـسر در     ه  اسـت و بـ    هواي کل    %80مسیراصلی که قسمت اعظم هوا که حدود        -1

.شودراکتور هدایت می

. روداست و به طرف برج سفید کننده میهواي کل%17مسیر دوم که حدود -2

ي،ز، تـوربین گــا مونوکـسید نیتـروژن  کمپرسـور  يبنـد کـه کـارش آب  يبنـد مـسیر آب -3

. باشدمیو سر و بدنۀ راکتورکمپرسور هوا

.هاي نصب شده روي راکتورکن جهت خنک کردن ترموکوپلمسیر خنک-4

جهت جلـوگیري از  ، کل هوا را  از سرویس  واحد خارج شدن که در زمان    Silencerمسیر  -5

. کندطرف اتمسفر رها میه بآسیب رسیدن به تجهیزات 

اکواکنش هوا و خبار آمونی

یدبـ يگیـر جهت اندازههواي فرآیندي عنوان ه از کمپرسور هوا، ب   یخروج يهوا یاصل هشاخ

ي گیـر هوا را اندازهیدبياین ونچور. شودشود و سپس وارد میکسر می عبور داده می   ياز یک ونچور  

آمونیـاك ارسـال   یبـه شـیر کنتـرل دبـ    ی، فرمـان هوا به آمونیاكد و با توجه به مقدار نسبت      نکمی  

. شود تا این شیر کنترل مقدار آمونیاك را تنظیم کندمی
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. باشدمی10به 1در شرایط نرمال ) خشکيهوا(فیلتر شده يآمونیاك به هواینسبت جرم

میکسر مانند يشکل ظاهر. شودمیMA 3101آمونیاك از وسط و هوا از پایین وارد میکسر

مختلف در آن تعبیه شده است تا بـه        يا زوایا یک مخروط ناقص وارونه است، که چندین ردیف پره ب         

را کامًال در خود مخلوط نمایـد و مخلـوط بـه       يبتواند آمونیاك ورود   تاهوا یک حالت چرخش بدهد      

. صورت همگن باشد

و دمـاي  کیلوگرم بر سانتی متر مربـع 38/5ر شرایط فشايمخلوط همگن هوا و آمونیاك دارا     

°C214 مخلـوط  (گـاز  يدر محـل ورود . شـود ون راکتـور هـدایت مـی   باشد که بالفاصـله بـه در   می

داریم که سرعت مخلوط را به شدت کاهش       19منبسط کننده به راکتور یک    ) خشک يآمونیاك و هوا  

. دهدمی

: باشد که عبارتند ازعلت تنظیم سرعت گاز در راکتور دو مورد می

. داشته باشدتالطم الزم جهت نفوذ کامل گاز در کاتالیست وجود -الف

. وجود داشته باشدمونوکسید نیتروژنبراي تولید یزمان برخورد کاف-ب

. انجام واکنش وجود خواهد داشت يبرا یبه راکتور کم باشد، زمان کاف      ياگر سرعت گاز ورود   

آیـد کـه زمـان     وجود می ه  در هنگام ورود به راکتور، یک مشکل ب       اما در صورت کم بودن سرعت گاز      

شـود کـه بـا    مـی  هیـدروژن و   نیتروژند و باعث تجزیۀ آمونیاك به       وشمی   در راکتور زیاد   اقامت گاز 

مـی  ایجـاد  يحرارت بسیار زیـاد  صورت می گیرد و    در هوا واکنش تولید آب     اکسیژن موجود حضور  

. را به دنبال داردياد و مشکالت عدیدهنک

19-Expander
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ر کاتالیـست وجـود دارد امـا        برعکس اگر سرعت گاز زیاد باشد، تالطم الزم جهت نفوذ گـاز د            

هـا  ضمن اینکه به دلیل سـرعت بـاال فرسـایش پالتـین           . رودو به هدر می    ددهمی  آمونیاك واکنش ن  

در راکتـور بـسیار   ) گرهاواکنش(بنابراین تنظیم سرعت گاز . یابدد و راندمان کاهش میوشمی بیشتر  

. اهمیت دارد

ورت یک مخـروط نـاقص و وارونـه اسـت     که به ص  منبسط کننده   در ساختمان راکتور، پس از      

آن توزیـع یکنواخـت   هشـود و وظیفـ  نامیده می20کنندهتوزیعمشبک داریم کههبالفاصله یک صفح 

. باشدها میسطوح پالتینيرويجریان ورود

یعبور گاز از سطح کاتالیست، واکـنش انتخـاب  . در زیر توزیع کننده صفحات پالتین قرار دارند    

باشد بـه پـیش خواهـد بـرد و کنتـرل آن، از       می مونوکسید نیتروژن ان تولید گاز    نظر را که هم   مورد

یاینکه سـطح وسـیع  يبنابراین برا. خواهد کرديو نامطلوب جلوگیر یهاي جانب وقوع دیگر واکنش  

بـا بافـت ریـز     یهـای رخ دهـد، آن را بـه صـورت تـوري           یاز پالتین را ایجاد کنیم تا واکنش به راحت        

. انددرآورده

%90پالتـین بـه میـزان    کـه  باشدیوم میروبیدها پالتین و   توري یاصل هناصر تشکیل دهند  ع

و گیـرد عنوان تنها عامل کاتالیزور مورد استفاده قرار مـی ه نظر و ب  مورد یجهت انجام واکنش انتخاب   

ت ها در برابر سایش مکانیکی و حـرار يجهت استحکام بخشیدن به بافت تور%10یوم به میزان   وبیدر

باشـد و  مـی %95/99خلـوص در ایـن قـسمت    هدرجـ . شودبه کار برده مییاز واکنش شیمیای  یناش

20-Distributer
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ها از عناصر گوگرد، فسفر، آرسینک، سیلیس، نیکـل،         این ناخالصی . دارد یناخالصppm500حدوداً  

. مس، نقره، طال و آهن تشکیل شده است

. پوشـاند میقۀ مورد استفادهطمندر و کل سطح مقطع راکتور را        استياها دایره سطح توري 

. هم قرار دارنديگیرند که رومورد استفاده قرار میيجهت این فرآیند هشت عدد تور

ساعت است و در اثـر وقـوع   5000تا   4000ها براساس دستورالعمل سازنده بین      يکارایی تور 

التـین جهـت   رانـدمان پ . شـوند هـا مـستهلک مـی   و در طـول زمـان ایـن تـوري         یواکنش شـیمیای  

میلـی  150حـدود    باشد و افت پالتین توسط شـرکت سـازنده        می 5/95%اکسیداسیون آمونیاك 

. شودمیاعالم%100گرم به ازاي هر تن اسید 

تـوري  (يفلـز ۀدر نظر گرفته شده است که بـه صـورت شـبک      21ها یک نگهدارنده  توري يبرا

جود دارد که از جنس سـرامیک هـستند و شـکل           و 22ها آکنهدر زیر این نگهدارنده،     . باشدمی) شکل

ایـن آکنـه هـا   باشـد و میRandomها آکنه این توزیع . باشدمی23راشینگ رینگها به صورت  آن

. اندقسمتی از حجم راکتور را به به خود اختصاص داده

. یکنواخت کردن جریـان گـاز حاصـل از واکـنش درمجـاورت کاتالیـست اسـت                آکنه،  وظیفۀ  

خارج شـدن  که در زمان   ضمن این . شودشدن گاز از نظر درجه حرارت می       یکنواختهمچنین باعث 

يپالتـین جلـوگیر  يهـا تـوري 24معیـوب شـدن  حرارت درون خود ازي، با نگهداراز سرویس  واحد

یمـارپیچ  ۀاسـت و در زیـر آن شـبک         يمشبک فلز  هها یک صفح  نگ رینگ شیرا ةنگهدارند. کندمی

21-Support
22-Packing
23-Rashig Ring
24-Deformation
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سازد و در اثر برخورد جریـان گـاز   را میE 3107و E 3106ي هامبدليهاوجود دارد که کویل

يو دمـا کیلـوگرم بـر سـانتیمتر مربـع     42با شرایط فـشار  فوق اشباعدر این دو مبدل بخار       يعبور

°C440  از   را شود و درجه حرارت گازها    مهیا می°C880   تا°C470) هـا تـا    سـطح پالتـین    ياز رو

.دهدسرعت کاهش میبه شدت و به ) از راکتوریخروج

شـده کـه جهـت خـروج مایعـات      یطراحـ  یخروج يشکل برا  Uراکتور یک حالت   پاییندر  

نشان داده شـده  صفحۀ بعدراکتور در یشکل کل . باشدخرد شده می   آکنه هاي تشکیل شده یا احیاناً     

.است

ورودي گاز

منبسط کننده

کاتالیستها

توزیع کننده 

7و6کویلهاي 

خروجی گاز

جهت خروج مایعات
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و  نـامطلوب در راکتـور     مطلوب و  هايآشنایي با واكنش  

نعوامل کاهش دهندة راندما

هـا  از آنیگیرد، که البته به جز یکدر درون راکتور انجام می    يمتعدد یشیمیای يهاواکنش

. رخ ندهدیجانبيهااالمکان واکنششود که حتیبنابراین سعی می. باشندبقیه نامطلوب می

. مکانیزم واکنش اکسیداسیون آمونیاك سه مرحله دارد

.جذب اکسیژن بوسیلۀ کاتالیست-الف

. سطح کاتالیستيروهیدرات نیتروژنواکنش کاتالیست و تولید -ب

و تولیـد    هیـدرات نیتـروژن   واکنش اکسیژن جذب شده روي سطح کاتالیست با رادیکـال           -ج

: به این صورت استیواکنش کل.آبو مونوکسید نیتروژن

QNOOH
2
3O

4
5NH 223 ++®+
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شود و مدت زمان بیـشتر تمـاس   شروع و انجام می  این واکنش در مدت زمان یک هزارم ثانیه         

چـون کـه ایـن واکـنش در دمـاي      . شوددر شرایط فرآیندي میمونوکسید نیتروژنگاز، باعث تجزیۀ  

°C810   تا°C900  بنابراین باید بـه  . ناپایدار استمونوکسید نیتروژنافتد و در این شرایط   اتفاق می

. اهش دادسرعت جریان گاز را سرد و زمان اقامت را ک

کیلو کالري به ازاي یک کیلو مول از آمونیاك تولیدي          54073از واکنش معادل     یحرارت ناش 

این گرما باعث گداختـه شـدن      . دهدافزایش می  C870°گاز را تا     يباشد که بسیار باالست و دما     می

ارد کـه  وجود دیالبته در راکتور مشعل. کندد و به پیشرفت واکنش کمک میوشمی سطح کاتالیست  

شـود کـه سـوخت    واحد و تأمین حرارت اولیه جهت انجام واکنش روشن میياندازدر ابتدا جهت راه 

اما پس از ایجاد حرارت اولیه و شروع به کار سیستم چون واکـنش اکـسیداسیون   . استسنتزآن گاز   

خـاموش  کند، مشعل به صورت خودکارنیاز واکنش را تأمین میمورديبه شدت گرمازا است و گرما     

مـزاحم، در  يهاو نیز عدم انجام واکنشیبه دلیل مسائل ایمن.دگردشود و از سیستم خارج می   می

باال رود، راکتور و واحد به صورت خودکـار از  C910°صورتیکه تراکم صورت گیرد و درجه حرارت تا       

. شودسرویس خارج می

ایـن  . نیز در راکتـور وجـود دارد  همان طور که ذکر شد امکان انجام تعدادي واکنش نامطلوب       

: واکنش ها عبارتند از

.شودواکنشی که طی آن آمونیاك در اثر حضور اکسید فلزات و درشرایط راکتور تجزیه می-1
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223 H
2
3N

2
1NH +®

.شودضمن زمان توقف زیاد در راکتور، تجزیه میNOواکنشی است که طی آن -2

22 O
2
1N

2
1NO +®

. سوزدواکنشی که طی آن آمونیاك در مجاورت یک سطح داغ می-3

3
2223 kmolNH

kcal75712OH
2
3N

2
1O

4
3NH ++®+

دهد و البته کمتر از واکـنش را با یکدیگر نشان می NH3و   Noل ترکیبی   یواکنشی که م  -4

بنـابراین بایـد محـصوالت      . افتد و شرایط آن، اختالط خوراك با محـصول اسـت          هاي دیگر اتفاق می   

. تر از راکتور خارج کردکنش اصلی را هرچه سریعوا

OH
2
3N

2
5NO

2
3NH 223 +®+

از توزیـع کننـده  هبه عنوان مثال اگر فاصل. باشدواکنش سوم بدترین نوع واکنش نامطلوب می  

داغ، سطح توزیع کننـده بـیش از انـدازه گـرم           يهاپالتین کم باشد، در اثر تشعشع توري       يهاتوري

قبل از رسیدن به سطح کاتالیست در واکنش نـامطلوب سـوم بـه کـار             يگاز ورود شود و مخلوط    می
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هشود و طبیعتاً با وقوع این واکنش و حرارت آزاد شد          برده می  باز هم از آن، سطح توزیع کننده  یناش 

. کندشود و به پیشرفت واکنش نوع سوم کمک میتر میداغ

ها و در نتیجه راندمان راکتور را کاهش  تیننامطلوب راندمان پال   يهاوقوع هر کدام از واکنش    

.دهدمی

: راکتور در حالت ظرفیت حداکثر و شرایط نرمال به صورت زیر استیو خروجيورود

آمونیاك به 
مقدار

7050
کیلوگرم بر 

ساعت

مونوکسید 
به نیتروژن
مقدار

11908
کیلوگرم بر 

ساعت
ن به اکسیژ

مقدار
24723

کیلوگرم بر 
ساعت

دي اکسید 
به نیتروژن
مقدار

29
کیلوگرم بر 

ساعت
نیتروژن به 

مقدار
81875

کیلوگرم بر 
ساعت

اکسیژن به 
مقدار

8400
کیلوگرم بر 

ساعت
بخار آب به 

مقدار
2451

کیلوگرم بر 
ساعت

82114نیتروژن
کیلوگرم بر 

ساعت

ورودي به 
راکتور

خروجی از 
راکتور

13648آب
بر کیلوگرم 
ساعت
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. در نظر گرفته شده است%40، میزان رطوبت هوا حدوداً یدر شرایط طراح

شـوند  مدن راندمان راکتور می  آین  ینامطلوب، باعث پا   يهانیز عالوه بر واکنش    يعوامل دیگر 

: که عبارتند از

ها روي سطح کاتالیست باعث کاهش سطح تمـاس پالتـین       در اغلب موارد تجمع ناخالصی    -1

. باشندمی. ..روغن و،ها ذرات اکسیدآهن، ذرات آهناین ناخالصی. شودمیيوروديزهابا گا

؛شـود سطح توزیع کننده منتقل می    يپالتین رو  يدر اثر برگشت زدن جریان گاز، پودرها      -2

مونوکسید يو مقدارددهمیواکنشتوزیع کنندهسطح يرويبنابراین جریان مخلوط ورود

یاصـل يهـا سـطح پالتـین    يرو شـده  تولیـد  مونوکسید نیتـروژن  شود و   میتشکیل   نیتروژن

. دهدرا کاهش مید و راندمان وشمیتجزیه) هاتوري(

هـا بـه راکتـور    کـه ممکـن اسـت از ورود ناخالـصی     ییبایـد تاجـا    نکات ذکر شده در باال     بنابر

ایـن فیلتـر   . ه استهمین منظور روي مسیر آمونیاك نصب شديبراF 3102فیلتر . شوديجلوگیر

ایـن  . است که به شکل استوانه استيعدد فیلتر عمود4قرار دارد و شامل D 3102در درون درام 

و احیانـًا آمونیـاك      یآهن، ذرات اکسیدآهن، روغـن احتمـال       يهااز ورود براده   يفیلتر جهت جلوگیر  

کـسیداسیون اسـت کـه      شود که همـان ا    می یآمونیاك مایع باعث واکنش شدیداً گرمازائ     . مایع است 

پالتـین را  یگیرد که در نهایت ایـن حـرارت موضـع   انجام مییها به صورت موضعسطح پالتین  يرو

. کندذوب می
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تعبیـه  درون اتاقک هوا    F3101فیلتر  جهت جلوگیري از ورود ذرات معلق موجود در هوا نیز           

از جـنس  F 3101/Aفیلتـر  . از دو قـسمت کـامالً متفـاوت تـشکیل شـده اسـت      شده اسـت کـه  

شـامل  F3101/Bکنـد و فیلتـر  باشد و ذرات گرد و غبار موجود در هوا را جذب می     شیشه می پشم

د و نـ کمـی  را جذب . . .و برم،مضر دیگر مانند، کلر، فلوئور   يهاباشد که ناخالصی  آلفا می  فیلترهاي

ها از هوا این است کـه ایـن   علت جذب این گونه ناخالصی. دهدها را به همراه هوا نمیورود آن  ةاجاز

ایجـاد  یشوند و همچنین در برج جذب نیز مشکالتها باعث مسمومیت کاتالیست راکتور می ناخالصی

. کنندمی

از راکتور يخروجيگازها

از یخروجـ يخـواهیم گازهـا  حال می. تا این جا هرچه گفته شده مربوط به داخل راکتور بود        

. یمقرار دهیراکتور را مورد بررس

در ایـن  . شـود اولین مبدل سـرد کننـده مـی   واردC470°ياز راکتور با دما   یخروج يگازها

تبـادل حـرارت   25از بـرج جـذب  یخروجـ يگازهـا گاز فرآیندي با، استE 3110که نام آن مبدل

. آیدین مییپاC254°آن تا حدود يدهد و دماانجام می

گـاز در ورود بـه ایـن مبـدل     يدما. شودمیE 3108کوتاه وارد مبدل یمسافتیسپس با ط

°C269        و پس از تبادل حرارت و سرد شدن به°C173در این مبدل آب . رسدمیB.F.W   بـا گـاز

. رسدمیC248°به C130°آب از يکند و دماتبادل حرارت می

25-Tail Gas
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اسـت  C179°به مبدل يگاز وروديدما. شودمیE 3109سپس وارد مبدل گاز فرآیندي 

یخروجـ . یابدکاهش می  C41°حرارت آن تا     هدرجC.Wز خنک شدن در اثر تماس با آب         و پس ا  

. شودتخلیه میD 3103باشد و درون مخزن میياز این مبدل یک جریان دوفاز

گـاز افـزایش     يها، دما شود که چرا در حین مسیر عبور گاز از لوله         حال این سئوال مطرح می    

باشـد  می اکسیژنو  مونوکسید نیتروژن   يراکتور که حاو   یخروج يیابد؟علت این است که گازها    می

اکـسید  ديتولیـد یتحـت ایـن شـرایط واکـنش غیرکاتالیـست      . دارد C470°حـدود    یدرجه حرارت 

باشد درجه حرارت گـاز را  زا میو چون گرمادریگمی انجام اکسیژنو  مونوکسید نیتروژن   از  نیتروژن  

: ستواکنش به صورت زیر ا. بردباال می

kmeleNo/kcal13500NOO
2
1NO 22 +®+

افتد و هرچه محـیط سـردتر شـود و فـشار     اتفاق میC500°کمتر از  ياین واکنش در دماها   

. خواهد داشتيابیشتر شود، واکنش پیشرفت قابل مالحظه

کـه یکـی از مراحـل تولیـد اسـید نیتریـک            مونوکسید نیتروژن بنابراین واکنش اکسیداسیون    

. کندپیشرفت مییط به راحتباشد تحت این شرایمی

این عمل در برج جذب انجـام  . این گازها نهایتاً باید جذب آب شود تا اسید نیتریک تولید شود  

. آن است  يفشار باال  يین و دیگر  یپا يدما ییک ،انجام عمل جذب   يشود و شرایط برج جذب برا     می

، مونوکـسید نیتـروژن   یداسیون  با سردکردن مداوم گاز عالوه بر مهیا شدن شرایط واکنش اکس          پس  

. شوددر واقع شرایط برج جذب نیز مهیا می
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، مـشخص  D 3103دراماز زمان خروج از راکتور و تا زمان ورود بهيترکیبات گازیبا بررس

.شـود افـزوده مـی  دي اکسید نیتروژن مقدار کم و بر   نوکسید نیتروژن وماز تعداد    وارهشود که هم  می

شـویم کـه ایـن افـت فـشار      با افت فشار نیز روبرو می) کسید نیتروژندي اید تول(این واکنش  یدر پ 

. استیاز تجهیزات مکانیکیاز افت فشار ناشيجدا

دي ياز گازهـا ي، مقـدار C41°دلیل پایین آمدن درجـه حـرارت تـا    ه بE 3109مبدلدر

3103به درون درام  دهند که   را تشکیل می   یاسید ضعیف  و دونشمی  با آب کندانس    اکسید نیتروژن   

سـینی  بـه P 3104دارد، توسط پمـپ  %31در حدود یغلظتکهاین اسید ضعیف. شودهدایت می

. شودبرج جذب منتقل می8و 7، 6هاي 

مونوکـسید  چون ؛در آب داریماکسید نیتروژن ديتولید اسید نیتریک، احتیاج به جذب      يبرا

را مونوکـسید نیتـروژن  که امکان دارد گاز    ییتا جا  به همین منظور   ،دهدبا آب واکنش نمی    نیتروژن

انجـام   مونوکـسید نیتـروژن   پس هرچه واکنش اکسیداسیون     .کنندتبدیل می  دي اکسید نیتروژن  به  

پیـشرفت واکـنش اکـسیداسیون    یاین حالت یعن. ما بهتر استيگیرد و پیشرفت آن خوب باشد برا     

این واکـنش، درجـه حـرارت    يآل براشرایط ایده  .با کاهش دما میسر خواهد بود      مونوکسید نیتروژن 

یـک  یطـ دي اکسید نیتروژن ،  C100°زیر   يدر درجه حرارتها  . است C100°يو باال  C200°زیر  

. ما سودمند نیستيشود که براتبدیل میدي نیتروژن فور اکسیدواکنش به 

C100422°ر زیيدر دما ONNO2 ®
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تمایـل بـه     دي نیتـروژن فـور اکـسید      ینکه این واکنش سودمند نیست، این اسـت کـه           علت ا 

قابـل مالحظـه باشـد تـا         دي اکسید نیتروژن  تر آن است که مقدار      تشکیل اسید نیترو دارد، مطلوب    

. تولید شودياسید نیتریک بیشتر

ــن رو واژه ــيااز ای ــ ه ب ــام درج ــی ۀن ــف م ــسیداسیون تعری ــسبت   اک ــا ن ــر ب ــه براب ــود ک ش

422

422

oN2NoNo
oN2No

++
+

، ایـن   مونوکـسید نیتـروژن   است که با کاهش مقدار       یباشد و طبیع  می 

. رسد که این امر با افزایش فشار میسر استآل به نظر میکند که ایدهنسبت به سمت یک میل می

هدرجـ يج جذب، به ارتقـا بنابراین افزایش فشار در این مرحله عالوه بر مهیا نمودن شرایط بر    

مونوکـسید  اکـسیداسیون  %75دهـد،  طوریکه اعداد و ارقام نشان مـی   ه  کند ب اکسیداسیون کمک می  

کمپرسـور  یمـثالً در خروجـ  ،آن در فشار بـاال یمابق%25گیرد و  در فشار پایین صورت می     نیتروژن

. گیرددرون برج جذب صورت مییتا برج جذب و حتيگاز

اکسیداسیون معین، با افـزایش فـشار   هروابط موجود زمان رسیدن به درج      که طبق ضمن این 

اکسیداسیون معین نیـز بـا افـزایش فـشار     هیک درجيحجم ظرف الزم برا    یاز طرف ،  یابدکاهش می 

.یابدکاهش می

يکـه دارد بـر رو  یاسید رقیق وجود دارد که این اسید با توجه بـه غلظتـ             3103درون درام   

هـا  ایـن سـینی  يبه عبارت دیگر غلظت اسید رو    ؛شوددر برج جذب ریخته می     8و   6،7يهاسینی

). %32تا 31(باشد میD 3103تقریباً برابر با غلظت اسید درون درام 
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تـر و   اسید قوي  يحاو یسین يتخلیه اسید ضعیف رو    یدر صورت عدم رعایت این مسأله، یعن      

شـود کـه ایـن افـزایش     ها مـی سینی يرو یموضع تر باعث افزایش درجه حرارت به صورت      یا ضعیف 

توانـد باعـث   متفاوت است که ایـن مـسأله مـی         يهااز اختالط دو اسید با غلظت      یدرجه حرارت ناش  

باشـند و اسـید   مـی فـوالد ضـد زنـگ        چون از جـنس      ،ها شود برج جذب و سینی    هتخریب مواد بدن  

. را داردها تخریب آنینیتریک داغ توانای

از یخروجيپس از اختالط با جریان هواD 3103موجود در درام يریان گازبه هر شکل ج

. گیردشود و تحت فشار قرار میمکیده میيبرج سفید کننده به درون کمپرسور گاز

کیلوگرم بر سانتیمتر مربـع  15/9و فشار مخلوط گازها را تا    استاین کمپرسور نیز سانتریفوژ     

و دمـایش  شـود هدایت میE 3115گاز به دورن کولر . دهدایش میافزC141°ي آن ها را تاو دما

C°و تا دشومیچگالنده فشار باالیا E 3111و پس از آن وارد مبدل کاهش می یابد C118°تا 

تزریق می گردد، در حالی کـه  T 3101گازهاي خنک شده به پایین برج جذب . خنک می شود49

. نیز همرا گاز است) ر اثر مایع شدند(E 3111اسید جمع شده در مبدل   

ياز داخـل پوسـته گازهـا   .باشدمیپوسته و لولهباشد و به صورت میی، افقE 3115 مبدل 

با عبور از مونوکسید نیتروژناز کمپرسور    یخروج گاز فرآیندي کند و   از برج جذب عبور می     یخروج

از بـرج جـذب از   یخروجـ يگازهـا دهد و باعـث گـرم شـدن       درون لوله حرارت خود را از دست می       

°C65 تا°C120شودمی .

گـاز فرآینـدي  است که جریان يیک مبدل عمودE 3111، مبدل E 3115 برخالف مبدل 

انس نـد کياسـید قـو  يمبـدل، مقـدار  ۀاز پوست  يعبور C.W.Lه با آب    هضمن سردشدن در مواج   
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بتواند به درون برج تخلیـه  میعان است تا مایع حاصل ازيکند و به همین دلیل عمود     شده تولید می  

. شود

٢٦برج جذب

از نـوع  یعدد سین33يو دارااستدار سینییک برج2جذب واحداسید نیتریک منطقۀ   برج

ها، از داخل سـوراخ شود و ضمن برخورد با سینی جریان گاز از پایین وارد برج می      . باشدمی 27مشبک

. کندیان مایع برخورد مستقیم پیدا میها با جرسینیيد و رونکمی ها عبور سینی

) دي نیتـروژن فـور اکـسید   یا (دي اکسید نیتروژندر اثر این برخورد مستقیم، عملیات جذب  

آن واکـنش تـشکیل اسـید نیتریـک          یو ط  استیاین جذب شیمیای  . گیردبه درون مایع صورت می    

. گیردصورت می

232422 HNoHNooH)OorN(No2 +®+

OHNO2HNOHNO3 232 ++®

: این دو واکنش به صورت زیر استيبندجمع

%100HNOkg/kcal142NOHNO2OH)ON
2
3(NO3 332422 ++®+

: شوداز این واکنش دو مطلب مهم برداشت می

بنـابراین  . شـود تولیـد مـی  مونوکـسید نیتـروژن  يطی واکنش جذب و تولید اسید مقـدار    -1

د نیتـروژن مونوکـسی چـرا کـه   ؛تبدیل شوددي اکسید نیتروژن  جذب آن توسط آب به       يبرا یبایست

در پـایین بـرج کـه    دي اکسید نیتـروژن يبااليهااین مسأله با توجه به غلظت. شودجذب آب نمی 

26-Absorption Tower
27-Sieve Tray
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گـاز در بـرج، پـس از    یاما با عبور تدریج. آوردپیش نمییباشد مشکلگاز میياز جریان ورود یناش

مونوکـسید  ی، عـالوه بـر حـضور مقـدار کمـ     )دي نیتروژن فور اکـسید یا (دي اکسید نیتروژن  جذب  

تولیـد  مونوکـسید نیتـروژن  باشد، به تدریج بر اثر واکـنش جـذب نیـز    میيکه در گاز ورود  نیتروژن

دي کامًال مشخص خواهـد بـود و بایـد بـه       مونوکسید نیتروژن برج غلظت    يبنابراین در باال  . شودمی

: واکنش به صورت زیر است. تبدیل شوداکسید نیتروژن

NOkmole/kcal13500NOO
2
1NO 22 +®+

از بـرج سـفید   یخروجـ هثانویـ یاکسیژن الزم جهت انجام این واکنش از طریق جریان هـوای         

. گرددادغام شده است تأمین مییراه یافته و با جریان اصل3103کننده که به درون درام 

با افـزایش فواصـل   ) مونوکسید نیتروژنجهت واکنش اکسیداسیون (فضا و زمان ماند الزم نیز      

هـا  آنةبرج بـا افـزایش شـمار   يهابین سینیۀعبارت دیگر، فاصله ب؛شودمین میبرج تأ  يهاسینی

. شودزیاد می

زا دومین مطلب مهم در رابطه با واکنش تولید اسـید ایـن اسـت کـه، ایـن واکـنش گرمـا             -2

ایـن  یباید بـه طریقـ    ) یابدچون راندمان کاهش می   (برج باال رود     يخواهیم دما باشد و چون نمی   می

مونوکـسید نیتـروژن  کنیم واکنش اکسیداسیون البته توجه می  . ت آزاد شده را از برج دفع کنیم       حرار

فرآینـد تولیـد اسـید نیتریـک براسـاس      یشیمیایيهاگرمازا است و البته تمام واکنش      ینیز واکنش 

. روش موجود گرمازا است

اسـتفاده   C.W.Lآب   يهااز کویل  دفع گرماي آزاد شده در طی واکنش هاي ذکر شده         يبرا

هـا و  سـینی يد و رووشـ می اینچ توزیع 5/0يهادرون لولهC.W.Lبه این صورت که آب     .شودمی
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شود و با ایـن کـار، حـرارت    کند و سپس خارج میچرخش می روي سطح سینی    مایع  ارتفاع      درون  

يو دمـا   کنـد را جذب مـی    مونوکسید نیتروژن از واکنش تولید اسید و اکسیداسیون        یآزاد شده ناش  

. داردبرج را همواره پایین نگه می

در پـایین بـرج و شـدیدتر بـودن سـرعت      دي اکسید نیتـروژن تر بودن گاز البته به دلیل غنی   

بنـابراین توزیـع   . طبیعتاً میـزان حـرارت آزاد شـده نیـز بیـشتر اسـت      ،واکنش در این قسمت از برج    

بـه بـاال   24یبرج اسـت و از سـین    ياز باال  در پایین برج بیشتر   ،  اینچ آب خنک کننده    5/0يهالوله

. کننده نداریمدیگر کویل خنک

يجریـان اول کـه از رو      . شـود جریان مایع یا آب الزم جهت واکنش از دو طریق وارد برج می            

يجریان دوم نیـز از رو . استC30°شود، درجه حرارتش حدود وارد می  33یسین یآخر یعن  یسین

از این جریان کـه کنـدانس هـاي    .باشدمی C5/18°درجه حرارت آن     شود و وارد برج می   31یسین

نیتراته می باشد به دلیل مشکالتی که در برج ایجاد می کند اکنون استفاده نمی گردد و تنها جریان           

. شودارسال میP 3103باشد و توسط پمپ از نوع آب بدون امالح میاول استفاده می گردد که

برج جذب قابل ذکر است این است که در یک گاز در حـال تعـادل بـا               که در رابطه با    يانکته

رفـتن  بـا آب، بـا بـاال       دي اکسید نیتروژن  یک اسید با غلظت مشخص، به علت گرمازا بودن واکنش           

یابـد، چـون کـه واکـنش     کاهش می دي اکسید نیتروژن  به   مونوکسید نیتروژن نسبت   ،درجه حرارت 

مونوکـسید  و کـاهش  دي اکـسید نیتـروزن  تولیـد  یرود یعنتولید اسید در جهت عکس به پیش می      

تهیـه   یاکـسیداسیون، اسـید غلـیظ تنهـا در شـرایط           هبراساس تجربه و فرموالسیون درجـ     . نیتروزن
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ازت موجـود بـه حـداقل ممکـن     ينسبت به کل اکسیدها  مونوکسید نیتروزن شود که غلظت گاز     می

. برسد

باعـث  . . . و )فرآینـد (سـس  وپرینبـودن آب تزریقـ  باال رفتن دما، پایین آمدن فشار، متعادل    

نـام بـرده شـده در هـوا کـه          يهاورود هر یک از هالوژن    . شودکاهش غلظت اسید در پایین برج می      

هـا، در بـرج   شوند، به درون سیستم، عالوه بر مسمومیت کاتالیـست باید گرفتهF3101توسط فیلتر   

کلر در بـرج جـذب بـه       . تر است ضرمواد، کلر از همه م    از بین این    .آوردوجود می ه  جذب نیز مشکل ب   

، با حضور آب و اسید نیتریک    11یال 6يهاد و با تجمع در سینی     یآمی   صورت اسید کلریدریک در     

ذکـر شـده مرتبـًا    يهارفع این مشکل از سینیيبرا. کند که شدیداً خورنده استایجاد می مخلوطی

مـدت  يها را براریدریک یا یون کلر ثابت شود، اسید سینی شود و اگر حضور اسید کل     می يگیرنمونه

. د تا غلظت آن به صفر برسدننکمی زمان ده دقیقه تخلیه 

اگر سرعت گاز زیاد باشد، درون  . به برج نیز مهم است     يو سرعت جریان گاز ورود     یتنظیم دب 

دي و تـروژن دي اکـسید نی دهـد  شود کـه ایـن حالـت اجـازه نمـی          برج یک حالت گرداب ایجاد می     

سـرعت  (در ایـن حالـت   . جذب آب شود و اسید نیتریک تـشکیل گـردد     یبه خوب  نیتروژن فوراکسید 

د و عـالوه بـر مـسائل    وشمی از برج جذب زیاد یدر گاز خروج دي اکسید نیتروژن  ، غلظت   )زیاد گاز 

مشخـصات ابعـادي بـرج جـذب بـه     .رودنیز به هدر مـی دي اکسید نیتروژن ي، مقدار یمحیطزیست

: صورت زیر است

متر 80/4: قطر داخلی برج

متر 50: رتفاع برجا
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متر 40/4: یکف برج تا اولین سینهفاصل

متر 50/3: برجيتا باالیآخرین سینهفاصل

متر 0/.975: دوازدهییک تا سینیها از سینبین سینیهفاصل

متر 100/1:بیست و سومیدوازده تا سینیاز سینهابین سینیهفاصل

متر 900/1: و سومیسیبیست و سوم تا سینیها از سینبین سینیهفاصل

متر 125/41: و سومییک تا سیبین سینهفاصل

٢٨برج سفید کننده

ياز گازهـا يمقدارياین اسید حاو. است 58%شود، اسیدنیتریک که از برج خارج می     یمایع

سـبز مایـل بـه آبـی    به همین دلیل رنـگ اسـید       اند و   حل شده  یطور فیزیک ه  اکسید ازت است که ب    

ازت از اسید، اسید نیتریک را به درون بـرج سـفید           يرنگ کردن و حذف اکسیدها    جهت بی .شودمی

شکنند و به به این ترتیب که فشار اسید را ضمن عبور از یک شیر کنترل می             . کنندکننده منتقل می  

برج سفید کننـده وارد بـرج   ياز باالC45°يدمادهند و با    کاهش می کیلوگرم بر سانتیمتر مربع     5

.عدد سینی می باشد5مشبک است که داراي دارسینیاز نوعاین برج هم. کنندمی

از کمپرسور هوا که قبالً توضیح داده شـد، پـس از عبـور از    یخروجۀثانوی يشدت جریان هوا  

ایـن  . کننـد آن را تنظـیم مـی     مقـدار    کنترل د و توسط یک شیر    وش ي می گیراندازه 29یک اوریفیس 

البتـه ایـن   . شـود هـدایت مـی  E 3102به درون مبدل C120°جریان جهت خنک شدن تا حدود 

28-Bleaching Tower
29-Orifice
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شـیر را  ایـن  از ينیز دارد که در صورت سرمایش بیش از اندازه، مقدار         30جریان کنارگذار مبدل یک   

. نشودC20°ثانویه کمتر از يد تا درجه حرارت هواننکمی باز 

مـی  تبادل حرارت D 3108درامازیخروجTail Gasثانویه با جریان يل هوادر این مبد

65/4ثانویـه بـا فـشار        يدر نهایـت هـوا    ). باشـد مـی  C230°اولیه هوا    يدما(شود  د و خنک می   نک

د و بـا عبـور از   وشـ مـی  از پایین وارد برج سفید کننـده  C120°و دماي کیلوگرم بر سانتیمتر مربع     

بـرج خـارج   يو از بـاال مـی کنـد  د جدا سیرا از ااکسیدهاي نیتروژنها، ینیس ياسید جمع شده رو   

شود تا بتوانـد اکـسیژن   میD 3103گونه که قبالً نیز ذکر شد، این جریان وارد درام همان. شودمی

. را فراهم کندمونوکسید نیتروژن اکسیداسیون هالزم جهت ادام

در ایـن شـرایط اسـید    . شـود کننده جمع مـی  رنگ در پایین برج سفید    مایع اسید نیتریک بی   

. نخواهد بودppm200موجود در آن بیشتر ازاکسیدهاي نیتروژنباشد و مقدار رنگ میکامالً بی

یبـاالی  يدمـا  ،است که جهت ذخیره کـردن      C65°از برج سفید کننده      یاسید خروج  يدما

پـایین  C55°آن تـا  يد و دماوشمی هدایت E 3120بنابراین اسید نیتریک به طرف مبدل.است

بـد یامی راه TK 3102 A/Bهشیر کنترل به درون مخازن ذخیریکسپس ضمن عبور از. آیدمی

. جهت کنترل سطح اسید درون برج سفید کن تعبیه شده استفوقشیر کنترل . شودو ذخیره می

یجهـت مـصارف خاصـ   P 3109توسـط پمـپ   TK 3102 A/Bاسید موجود در مخـازن 

در . اسـت % 58بـا غلظـت   کیلـوگرم بـر سـاعت    43104به مخازن  ياسید ورود  یدب. شودسال می ار

: رابطه با برج سفید کننده ذکر چند نکته ضروري است

30-By Pass
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تواند بنابراین کاهش فشار و افزایش دما می      . باشدمی31استریپراین برج درحقیقت یک برج      -

. باعث افزایش راندمان برج شود

Dبـرج نتوانـد بـه درون درام    ياز بـاال یخروجـ يشود که هواج باعث میکاهش فشار بر-

کـاهش  يبنـابراین بـرا  . چرا که فشار این درام تقریباً متناسب با فشار راکتـور اسـت     . راه یابد  3103

. فشار برج عمالً محدودیت داریم

پدیـد   یکـل سیـستم محـدودیت و مـشکالت         ينیز بـرا   يورود يافزایش درجه حرارت هوا   -

: آورد، چرا کهمی

وروديشود و با توجه به حضور این هوا در      از برج می   یخروج يهوا يباعث افزایش دما  -الف

. دهدرا کاهش می، راندمان آنNO کمپرسور 

توانـد  ازت حل شـده در اسـید، مـی   يکه عالوه بر خروج اکسیدهااست  تر این دلیل مهم -ب

بنـابراین غلظـت   . بـرد برا نیز با خـود بـه بیـرون          تروژن  دي اکسید نی  د و   وش 58%اسید هباعث تجزی 

مـی  Cary Overالزم باشد، باعث هثانویه بیش از اندازياما اگر میزان هوا. یابدکاهش میيدیاس

صـدمات  NOکمپرسـور  يهـا پـره يبرد که در نهایت رود و قطرات اسید را با خود به بیرون می  وش

. کندایجاد میيناپذیرجبران

میزان  يتواند از طریق اندازه گیر    به برج سفید کن، می     یثانویه تزریق  يمقدار هوا  يگیرهانداز

باعث افزایش بیش . ثانویهيچرا که افزایش مقدار هوا. صورت بپذیردTail Gasاکسیژن موجود در 

بـه درون  مونوکسید نیتروژن،د که به وسیلۀ کمپرسور وشمی D 3103از حد الزم اکسیژن در درام 

31-Stripper
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مقـدار اکـسیژن موجـود در    .شـود خارج مـی Tail Gasبرج توسط يیابد و از باالبرج جذب راه می

Tail Gasاست6/3%در شرایط نرمال .

از برج جذبيخروجيگازهاجریان

ایـن  . نامنـد مـی Tail Gasهمان طور که ذکر شـد، از برج جذب رایخروجيجریان گازها

این جریان به دلیـل فـشار بـاال، قابلیـت         . مشابه با برج جذب دارد     یشرایط راز نظر دما و فشا     جریان

. آن پایین استيانجام کار دارد اما دما

کـه  يبه طور . است يانرژ ۀبهین ةرعایت شده، استفاد   یکه در این واحد به خوب      یاز نکات  ییک

با جریانات گرم  ینبجا يهااستفاده از سرویس   يجهت کسب حرارت به جا    ) يفرآیند(جریانات سرد   

قابـل  یبـه خـوب  Tail Gasاین مورد در رابطه بـا جریـان   . دهندتبادل حرارت انجام می) يفرآیند(

شود تا احیاناً قطرات اسـید همـراه   میD 3108برج جذب وارد درام ياز باالاین گاز. مشاهده است

شود و دمـایش بـا کـسب    هدایت میE 3102مبدلسپس به درون. بگذارديرا در این درام به جا

14رود و بـا بخـار   میE 3113سپس به درون مبدل . شودگرم میC55°ثانویه تا يحرارت از هوا

Eپـس از آن وارد  . شودگرم میC65°و تا هددمی تبادل حرارت انجام کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 

دل حرارت انجام مـی دهـد   تبامونوکسید نیتروژناز کمپرسور یخروجيد و با گازهاگردمی  3115

ياند بـه طـور    یکدیگر نصب شده   ياین سه مبدل ذکر شده رو     . یابدافزایش می  C120°تا   یشدما و

. باشندکه در نظر اول قابل تفکیک از یکدیگر نمی
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Tail Gasيگرم شده تا دما°C120 پس از خروج از مبدلE 3115 وارد مبدلE 3110

ایـن  . شـود گرم میC402°از راکتور تا یخروجياز گازهایحرارتيشود و در آنجا با کسب انرژمی

انجـام   یتوانای C402°يو دما کیلوگرم بر سانتیمتر مربع     45/8فشار تقریباً    یگاز با این شرایط یعن    

يشود تا ضمن دفع از سیستم، انـرژ هدایت میTR 3101ي بنابراین به طرف توربین گاز. کار دارد

. سب گردداز آن کیقابل توجه

کـه  شـود اکسید ازت را شامل مـی يگازهاppm200از این توربین حداکثریخروج يگازها

از  پس از خروج از تـوربین      گازها.یابدکاهش می اِم  .پی.پیppm100در شرایط نرمال این مقدار به     

. شوندبه اتمسفر فرستاده میS 3101طریق دودکش 

نیر کنارگذارو یک شیر   کنارگذاریک مسیر   ز  دارد و نی  یک شیر وجود     يگازتوربین يدر ورود 

بـاز اسـت و   کنارگـذار توربین و واحـد مـسیر   ياندازدر شرایط راه. این توربین تعبیه شده است     يرو

تعبیه شده است که بـه  یدرون توربین نیز دو عدد شیردست    . به توربین بسته است    يشیر مسیر ورود  

بسته بودن ایـن شـیرها   . توربین قرار داده شده استيهاپره گاز به  يمسیر ورود  يرو يصورت مواز 

Loadکـار عـالوه بـر افـزایش     شود که با اینو برج جذب میTail Gasباعث افزایش فشار مسیر

ایـن شـیرها را اصـطالحاً    . دهـد تـوربین را افـزایش مـی      يهـا واحد، سرعت گاز برخورد کننده با پره      

Loading Valveنامندمی .

يقـسمتها یبـه بررسـ  . فرآیند تولید اسید نیتریک هرچند خالصه و کوتاه توضیح داده شـد        حال که   

. پردازیمواحد مییجانب
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در واحد اسید نیرتیکسیستم تولید خبار

: تولید بخار در واحد اسید نیتریک شامل تجهیزات زیر استهمجموع

E 3108مبدل -

)استیدرام افقدرام بخار که (D 3104درام 
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P 3102هاي پمپ

E 3106مبدل 

E 3107مبدل 

کیلـوگرم بـر   50و فـشار بـیش از   C130°از واحد آب با درجه حـرارت       یارسالB.F.Wآب  

د وشـ می E 3108وارد مبدل ،شیر کنترلیک د و پس از عبور از وشمیوارد واحدسانتیمتر مربع 

آب از پـایین  . شـود میD 3104درام و پس از آن واردیابد افزایش میC248°و درجه حرارتش تا 

در ایـن  . شـود ارسال میE 3107به درون مبدل P 3102د و توسط پمپ وشمی خارج درام بخار

شـود و بـه   تبدیل به بخـار مـی      اند، راکتور مستقر شده   يکه درون انتها   یهایمبدل، آب درون کویل   

ي درام بخار تقریباً خـشک از بـاال  . گرددباز میرام بخاردمجدداً به داخل يصورت یک جریان دو فاز 

گـردد و بـه طـرف    میفوق اشباع ،مستقر در راکتور   E3106يهاد و درون کویل   وشمی  خارج   بخار

Turbo Set)شـود تـا تـوربین بخـار را بـه چـرخش       هدایت مـی ) ها و کمپرسورهاتوربینهمجموع

نصب شـده يفلزهیک شبک) E3106به سمت (ر بخایدر محل خروجD 3104يدر باال. درآورد

. کنديقطرات آب با بخار جلوگیریتا از همراهاست 

کـه کـم شـدن بـیش از     ییتا آنجا،داردياهمیت بسیار زیاددرام بخار آب درون ارتفاع  حفظ  

بنابراین یک سیستم خودکار تعبیه شده که همواره سـطح آب را    . شودواحد می تریپ  آن باعث    ةانداز

. حفظ کند
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شود که کاهش سطح آب، ممکن است باعث عـدم ارسـال آب بـه    مییاهمیت کار از آنجا ناش  

E3107 بـاال   يد که عالوه بر سوختن این مبدل، درجه حـرارت راکتـور را تـا حـد بـسیار زیـاد                    وش

ا در ضمن افزایش سطح آب، امکان حمل آب همراه بـا بخـار ر     . رودبرد، و کل مجموعه از بین می      می

يناپـذیر شود و خسارت جبرانمی) توربین بخار(مصرف يهاآورد که باعث اشکال در محلفراهم می 

. آوردبه بار می

یـک جریـان  ) D 3104درون درام (ویلر باز رسوب مواد تغلیظ شده در آب يجهت جلوگیر

Blow Downتعبیه شده است .

یر بخـار نـصب   سمـ ي، یک شیر کنتـرل رو باشدیباالیيدما يدارا يدر صورتیکه بخار تولید   

گرداند تـا بـا گـرم    باز میD 3104درامشده است که جریان بخار را به درون یک کویل مستقر در

اگر پس از این شرایط باز هم درجـه         یحت.کاهش یابد  بخاردرجه حرارت    درام بخار کردن آب درون    

Eدرون مبدل واستقرار گرفتهB.F.Wیک شاخه از يحرارت بخار باال باشد یک شیر کنترل رو

؛بـیش از انـدازه نباشـد   يکند تا درجه حرارت بخار تولیدبه داخل جریان بخار آب تزریق می      3126

.زندتوربین صدمه میيهابخار به پرهيبااليچرا که دما

Turbo Set

. گویندTurbo Setواحد اسید نیتریک را يها و کمپرسورهاتوربینهمجموع

:این مجموعه عبارتند ازيهاتوربین

. کندتولید شده در واحد کار میH.Pتوربین بخار که با بخار -1
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. کنداز برج جذب کار مییگرم شده خروجيکه با جریان گازهايتوربین گاز-2

: این مجموعه نیز عبارتند ازيکمپرسورها

. کندرا تأمین می. ) .. اولیه، ثانویه و(کمپرسور هوا که هواي فرآیند -1

هثانوی ياز راکتور را به همراه هوا      یخروج يکه جریان گازها   مونوکسید نیتروژن کمپرسور  -2

. فرستدو به طرف برج جذب میددهمی از برج سفید کننده تحت فشار قرار یخروج

یگـ قـرار دارنـد و دور هم     يیک شافت مرکز   يو کمپرسور هوا رو    يتوربین بخار، توربین گاز   

دور در دقیقـه  5300ییعنـ rpm5300شـرایط نرمـال  ر آنهـا در وتعـداد د . آنها با هم برابـر اسـت  

تـأمین  Gear Boxپس از عبور از یـک  يخود را از شافت مرکزيانرژياما کمپرسور گاز. باشدمی

. کنـد برابـر مـی  8/1، مونوکـسید نیتـروژن  کمپرسـور   ي، سرعت دوران را برا    هاین جعبه دند  . کندمی

يموجـود دارا يهـا هر کدام از این کمپرسورها و توربین     ). افزایش دور نسبت به کمپرسور هوا      80%(

کـه  يآیند به طورهستند که در شرایط قرار گرفتن در آن، به شدت به لرزش در می ییک دور بحران  

. باید بدون درنگ از این سرعتها عبور کردياندازدر زمان راه

: ه جهت کمپرسورها به صورت زیر استاستفاده شديراهکارها

جهت کمپرسور هوا یک مسیر جداگانه تعبیه شـده اسـت کـه در صـورت نزدیـک شـدن                     -1

. کندسرج، این مسیر جداگانه جریان هوا را به سمت اتمسفر تخلیه میهعملکرد کمپرسور به محدود

کـرد ایـن   داریم کـه در صـورت نزدیـک شـدن عمل        برگشتیمسیر   ي،جهت کمپرسور گاز  -2

از را و جریـان گـاز       مـی شـود   بـاز    برگـشتی مسیر   يسرج، شیر تعبیه شده رو     هکمپرسور به محدود  

. کندباز می) E 3109 و E 3108يهاواقع در بین مبدل(آن يکمپرسور به ورودیخروج
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ایـن کـار بـه دو دلیـل مهـم صـورت       . کنـیم ایجاد مییتوربین بخار یک خالء نسب     يدر انتها 

:گیردمی

بخـار بیـشتر     يبهینـه از انـرژ     هخالء کردن سیستم، راندمان تـوربین را از نظـر اسـتفاد           -الف

.شوداز بخار کسب میيبیشترانرژيچرا که ؛کندمی

س وجود دارد که با انجـام عمـل خـالء    ناندتوربین احتمال حضور قطرات آب کيدر انتها -ب

. بریماین احتمال را از بین می

Turbo Setری و کنرتل مربوط به سیستم روغنکا

روغن نیـز تعبیـه   یضمن اینکه یک سیکل چرخش. دارديکاراین مجموعه یک سیستم روغن    

يحـساس نـصب شـده رو   يو نیـرو جهـت کنتـرل شـیرها      يشده اسـت کـه کـار آن اعمـال انـرژ           

ا یکـسان  هشوند اما فشار آن از یک منبع تأمین می     ياین روغن کنترل با روغن روانکار     . مسیرهاست

. نیست

و روغـن  يفـشار الزم جریـان روغـن روانکـار    ،هستندScrewکه از نوع P 3111يهاپمپ

،و فشار روغن کنترلکیلوگرم بر سانتیمتر مربع     7/2ي،روانکار فشار روغن . کنندکنترل را تأمین می   

. باشدمیکیلوگرم بر سانتیمتر مربع5/12

کنند که پس از خنک شدن، روغـن بـه دو شـاخه تقـسیم     ارسال میE 3122 به سمت کولر روغن 

ينمایـد و دیگـر  است و شیر کنترل مربوطه فشارش را تنظـیم مـی  يشود که یکی روغن روانکار    می

کیلوگرم بـر سـانتیمتر مربـع     و با فشار 15 می گیرند TK 3103 این پمپها روغن را از تانک
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کیلـوگرم بـر سـانتیمتر    5/12رش را تا حدود  آن نیز، فشا   ۀروغن کنترل است که شیر کنترل مربوط      

مجـدداً بـه درون تانـک        يها پس از انجام عملیات کنترل و روانکـار        این روغن . کندتنظیم می مربع  

TK 3103يالبته یک پمپ اضـطرار .ندگردباز میP 3112       نیـز موجـود اسـت کـه تنهـا جهـت

. شوداستفاده میروانکاري 

C.W.Lیا آب كولینگ مدار بسته

.کنددرون واحد چرخش میزیریلد که به دالرمعادل آب بدون امالح دایاین آب کیفیت

یدیگر نقش سرد کننده که این ویژگ  ياین آب نقش گرم کننده دارد و در جا         یدر جای -الف

. شودمیياز هدر رفتن انرژيباعث جلوگیر

خـاص واحـد، احتمـال    يهـا مبـدل یدرون برخـ )C.W(حضور آب کولینگ مدار بـاز    -ب

ها و امالح همراه آب کولینگ مدار بـاز اسـت، کـه    برد که این به دلیل حضور یون را باال می   یگرفتگ

حتی یون کلر احتمالی موجود در ایـن آب مـی توانـد بـه               . کندرا وارد می   يصدمات و خسارات زیاد   

طه اي ایـن مبـدل هـا    بودن اغلب مبدل هاي این واحد، باعث خوردگی نقStainless Steelدلیل 

. گردد
در صورت سوراخ شدن یکی از مبدل ها محلول اسیدي به درون آب کولینگ کل کارخانه                 -ج

. وارد نشود

د و جهت خنک شدن مجدد وارد       وشمی  ها گرم   در مبدل  یپس از تبادل حرارت   C.W.Lآب  

از یتوسـط یکـ  رسد و پس از آنمیC35°آن به يشود و دمامیE 16301 A/B/C/Dمبدل 4

. دهدآید و سیستم را سرویس میبه جریان در میP 16301 A/Bدو پمپ


