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چکیده
در این تحقیق امکان کاهش بیشتر مقدار منومرهای استایرن باقیمانده در محصول تولیدی پلی استایرن معمولی و مقاوم در واحد عملیاتی بررسی
شده و تاثیر مقدار فشارخالء ،در مخازن فرار زدا ،و مقدار آب تزریقی به محتوای پلیمر قبل از ورود به مخازن فرار زدا ،و حجم پلیمر در مخازن
فرار زدا و دمای پلیمر و اثر پارامترهای عملیاتی راکتورهای پلیمریزاسیون وپروسس بر روی مقدار منومر باقیمانده مطالعه و بررسی شده و
پارا مترهای فشار وکیوم و مقدار آب تزریقی جهت زدودن منومرهای استایرن و لول فرار زداها و دما بر حسب مقدار منومر باقیمانده نمودار
شده و نتیجه گیری و بحث و آنالیزشده و هم چنین عملکرد مکانیسم مخازن فرار زدا نیز بررسی شده و در نهایت نتیجهگیری جهت بهینه کردن
و امکان کاهش منومر استایرن صورت گرفته .در ادامه پیشنهاداتی فنی و عملی جهت اصالحات الزم براساس فوق ارائه شده است.
کلیدواژه :منومر ،استایرن ،پلی استایرن ،منومر استایرن ،منومر باقیمانده.
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مقدمه

مهمترین ویژگیهایی که باعث توسعه این مواد پلیمری

دانش بشری با توجه به ذات جستجوگری و کنجکاوی و

شدهاند ،فراورش در دماهای پایین و نسبت مقاومت به وزن و

آفرینش منحصر به فرد هوشمندی انسان مسیر توسعه و

سختی به وزن باال ،پایداری ابعاد مناسب ،دانسیته کم ،کارآیی

پیشرفت را طی میکند و در این راستا جهان را میسازد ]-2

مکانیکی خوب و مقاومت میباشد .پلیمرها مولکولهای

 .[9در عصر کنونی پیوسته علوم جدید با سرعت بیشتری

بزرگی هستند که از اتصال تعداد زیادی مولکولهای بسیار

ایجاد میشود و در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر زندگی بشر

کوچکتر ساخته شدهاند .مولکولهای کوچکی که مولکول

را متحول میسازند .علومی نظیر ،علم پلیمر.

پلیمر را به وجود میآورند ،منومر نامیده میشوند.

پلیمر در زندگی بشر رفته رفته نقش اساسی و بزرگتری را

واکنشی که طی آن اتصال این مولکولها به هم صورت

بازی میکند نگاهی به محیط اطراف و با کمی دقت متوجه

میگیرد ،را پلیمریزاسیون مینامند .در یک مولکول پلیمر

میشویم که زندگی بشر از مواد پلیمری و علم پلیمر جدا

صدها ،هزاران و صد هزاران مولکول را میتوان یافت که به

نشدنی میباشد ] .[5-6این مواد بعضا بصورت طبیعی وجود

هم متصل شدهاند .وزن مولکولی یک مولکول پلیمر ممکن

دارند نظیر سلولز ،الستیک طبیعی ،و حتی دی -ان -ای انسان

است به میلیونها برسد ].[95

 ،و در موارد زیادی به دست بشر ساخته میشوند ].[7

بررسیها و مطالعات آزمایشگاهی نشان دادهاند که در اغلب

که شامل صدها نوع پلیمر با کاربردهای عمومی و یا

موارد پلیمریزاسیون منومرها صدرصد تبدیل به پلیمر نشده و

اختصاصی میباشند ،نظیر انواع پالستیکها ،الستیکها،

مقادیری تحت عنوان منومر ،دایمر ،تریمر ،الیگومر و در

رنگها ،چسبها ،آلیاژهای پلیمری و غیره که طیف

نهایت مقداری از این عوامل در محتوای پلیمر تولید شده

گستردهای از نیازهای انسان را تامین میکنند.

حتی بعد از کاربرد روشها و تکنولوژیهای پیشرفته فنی و

علوم پلیمر بعد از جنگ جهانی دوم جای خود را در جامعه

شیمیایی باقی میمانند.

بشر بیشتر باز کرد ،ساخته شدن بعضی از پلیمرهای مصنوعی

منومرهای باقیمانده را ( )RESIDUAL MONOMERمی-

و مطالعه بر روی انواع پلیمرهای مصنوعی و طبیعی رفته رفته

نامند و از آنجایی که واحدهای واکنش نداده در محتوای

زیادتر شده و اکنون پلیمر و علم پلیمر جزء الینفک در مسیر

پلیمر میباشند ،بنابراین امکان واکنش مجدد و فعالیت باال را

توسعه صنعت و زندگی بشر شده .کامال روشن میباشد که

در صورت مهاجرت به بیرون از پلیمر خواهند داشت که خود

افق توسعه علم و کاربرد پلیمر به اندازه زندگی بشر خواهد

میتواند در مصارف بعدی پلیمر سمی بوده و برای انسان و

بود ].[8-94

محیط زیست مشکالتی ایجاد کند ].[96

پلیمرها با توجه به ویژگیها و تنوعی که دارند ،در بسیاری

در انواع پروسسهای صنعتی تولید هر پلیمر سعی در کنترل

از کاربردها از جمله در صنایع غذایی ،الکتریک،

میزان باقیمانده منومر بخصوص در صورت سمی بودن می-

خودروسازی ،نظامی و هوا -فضا ،و دارویی به طور وسیع

باشد .

استفاده میشوند ،پر واضح میباشد که استفاده مواد پلیمری

پلی استایرن یکی از پلیمرهای مصنوعی با کاربرد وسیع در

در وسایل دارویی و بهداشتی و همچنین درصنایع غذایی

انواع صنایع دیگر شامل غذایی بهداشتی دارویی و غیره می-

حساسیت باالتری می طلبد و نیاز به دقت و خلوص و کیفیت

باشد ،که در این موارد نیاز به کاهش و کنترل میزان منومر

باالیی در تولید دارد ].[93-92

باقیمانده بدلیل سمی بودن در محتوای محصول نهایی بسیار
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مهم میباشد .این تحقیق در مورد منومر استایرن بحث می-

 )Reactorاول میشود ،بعد از این راکتور جریان خروجی

کند .تحقیق در مورد میزان منومر باقیمانده در پروسس پلیمر

وارد راکتور  SMRدوم میشود.

و روش عملیاتی ارزشمند خواهد بود ].[91-98

جریان خروجی از راکتور  SMRدوم با ترکیب درصد تقریبی
 84الی  85درصد تبدیل ومابقی استایرن و اتیل بنزن وارد Pre

مواد و روشها
در واحد تولیدی پلیمر پلی استایرن پتروشیمی تبریز نوع و
سنیتیک پلیمریزاسیون بصورت هموپلیمریزاسیون زنجیری
رادیکال آزاد و تحت پروسس تودهای (بالک) انجام میشود.
تولید رادیکال آزاد بصورت اعمال حرارت میباشد و
واکنش پلیمریزاسیون گرمازا میباشد (اگزوترمیک) ،ولی
انرژی اکتیواسیون اولیه توسط یک مبدل گرمایی

( Heat

 )Exchangerتحت عنوان پیش گرمکن ( )Pre Heaterاعمال
میشود ،درکل پروسه تولید ،اعمال گرما و یا کاهش گرما
توسط روغن حرراتی که بوسیله کوره داغ میشود و در
صورت نیاز بوسیله فنهای هوایی سرد میشود ،انجام می-
گیرد.
به بیان دیگر روغن داغ بعنوان واسط حرارتی و انتقال حرارت
عمل میکند مهمترین خاصیت روغن حرارتی داشتن نقطه

 heaterشده و دمای جریان به حدود  424درجه سانتیگراد
افزایش داده میشود و بالفاصله وارد فرار زدای اول شده و
بعد از اینکه مقداری از محتوای مواد سبک از جریان توسط
فرارزدا گرفته شد ،جریان خروجی از آن وارد Inline Static

 Mixerشده ،در این قسمت ضمن تزریق آب دمین

( de

 )mineralized waterبا دمای محیط ،پلیمر مذاب با آب
مخلوط شده وارد فرار زدای دوم میشود.
مابقی مواد فرار در این قسمت گرفته میشود و مذاب حاصل
بهسمت بخش دانه بندی ( )pelletizerشده و بعد از اینکه در
قسمت دانهبندی گرانولهای تولید سرد و خشک شدند
جهت بستهبندی نهایی به قسمت  Baggingارسال میشود .در
قسمت بستهبندی محصول حاصل بصورت کیسههای 45
کیلویی به توسط پالتهای مربوطه بارگیری و به دست

جوش باالتر از  244درجه سانتیگراد در فشار اتمسفریک و

مصرف کننده نهایی میرسد.

همچنین پایداری در این دما و نقطه احتراق خود بخودی

نتایج و بحث

باالتر از این دما میباشد .جریان ورودی به پیش گرمکن

فشار بخار مربوط به استایرن مطابق منحنی نمودار  9میباشد.

همدمای محیط میباشد ،جهت اعمال انرژی اکتیواسیون برای
درجه سانتیگراد تنظیم میشود.

950

P mmhg

شروع واکنش دمای خروجی از پیش گرمکن در محدوده 85

منحنی فشار بخار استایرن منومر

البته قسمتی از حرارت الزم برای شروع واکنش دراولین
راکتور توسط ژاکت دوجداره تامین میشود که بعد از شروع

750

واکنش این منبع حرارتی قطع میشود.

550

بعد از شروع واکنش بدلیل گرمازا بودن واکنش حرارت

350

اضافی از سیستم خارج میشود و بدین ترتیب سیستم در

150

تعادل نگه داشته میشود .استایرن حرارت داده شده در
قسمت پیش گرمکن وارد اولین راکتور تحتعنوان پریپول
( )Pre polymerization Reactorشده و بعد پلیمریزاسیون
تقریبا  34درصدی وارد راکتور

Static Mixer (SMR
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نمودار :9فشار بخار استایرن برحسب میلیمتر جیوه
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بررسی دادههای منحنی فشار بخار با توجه با مقادیرحاصل

البته با کاهش بیشتر فشار مقدار منومر باقیمانده صفر

نشان میدهدکه تبخیر منومرهای استایرن حتی در دماهای

نخواهد شد.

پایینتر از صفر درجه سانتیگراد نیز امکان دارد.

این منحنی میتواند نشان بدهد که کاهش فشار بهتنهایی در

بعنوان مثال مقدار فشار بخار در دمای  T=-9 ºCبرابر با

کاهش میزان  RMبعد از یک مقدار حدی امکانپذیر نخواهد

mmhg

بود ،که البته زمان دادن به تاثیر وکیوم تا حدی در کاهش

 4652/258میباشد و این یعنی اینکه محدودیت فشار بخار

منومر موثر خواهد بود ،ولی این محدودیت بخصوص در

برای تبخیر منومر وجود ندارد و در دماهایی که پلیمر در

پروسه تولید صنعتی دلیل زمانبر بودن و افزایش هزینه تولید

پایینتر از نقطه شیشهای  Tg =941 ±4میباشد ،تبخیر پلیمر

قابل قبول نمیباشد.

بدلیل ساختار شیشهای پلیمر حداقل با سرعت خیلی پایین

مقادیر در دمای  424درجه سانتیگراد مذاب و مقدار آب

انجام خواهد شد و در دماهای باالتر از آن رفته رفته سرعت

تزریقی  944lit/hمیباشند.

 9/9 mmhgمیباشد ،و در دمای  T= 444ºCبرابر با

تبخیر افزایش مییابد.
هر چند که فشار بخار منومر در دمای  444درجه سانتیگراد

تغییرات

خیلی باالست ،در عمل باز بدلیل درگیر شدن منومرها در

 RMبا میزان فشار SECON-DEVOL

ساختار مذاب پلیمر زمان زیادی جهت تبخیر از داخل مذاب
نیاز میباشد و بنابراین در این شرایط استفاده از تکنولوژی-

300
240

های فیزیکی الزم میباشد.

250
200

در این روشها استفاده از ایجاد وکیوم و دمای باال و آب و

155

افزایش سطح تبخیر مذاب کارایی خوبی داشتهاند.

150

110

بنابراین بهینه کردن استفاده از کاربرد این پارامترها میتواند

100
55

در کاهش میزان منومر باقیمانده اثرات عالی بگذارد.

40

افزایش زمان اقامت پلیمر به همراه اعمال فیزیکی در داخل
فرارزدا و اعمال همزمان حرارت و خلع باعث کاهش مقدار
منومر باقیمانده خواهد شد ولی در مقیاس صنعتی هر چقدر

P mmhga
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این زمان و عملیات فیزیکی بهینه یابد از جنبه اقتصادی
طراحی و خرید فرارزدا هزینه بر خواهد بود و بنابراین

نمودار :4تغییرات منومر باقیمانده با فشار فرارزدای دوم

محدودیت زمان اقامت و انتخاب نوع فرار زدا با توجه به
خصوصیات رئولوژیکی و صرفه اقتصادی وجود دارد.

تزریق آب به داخل مذاب قبل از ورود به فرارزدای دوم اثر

با توجه به تغییرات در تولید جداول و مقادیر تستها در

مستقیم در کاهش میزان منومر باقیمانده دارد ولی اثر مذکور

مقادیر تولیدی با محدوده  6/2 ton/hحاصل شدهاند.

بعد از حدودی میل به مقدار ثابت دارد.که علت آن احتماال

کاهش فشار یعنی افزایش وکیوم در فرار زدا باعث کاهش

محدودیت در امتزاج یعنی عدم امکان نفوذ آب در البالی

مقدار منومر باقیمانده در نمونهها را نشان میدهد.

مولکولهای زنجیری پلیمرومیزان حاللیت استایرن در آب
که ( )4/43 AT 44ºCمیباشد.
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بنابراین استفاده از آب بهتنهایی نخواهد توانست میزان منومر

این نمودار نشان میدهد که با افزایش دمای مذاب رفته رفته

باقیمانده را به اندازه الزم کاهش دهد ولی اثر کاهشی عالی

مقدار منومر باقیمانده کاهش مییابد .مقادیر در میزان آب

دارد .جدول( )3مقدار آب و نتایج  RMرا نشان میدهد که

تزریقی  944 lit/hو فشار  24 mmhgaمیباشند.

در فشار  24 mmhgaو دمای 424درجه سانتیگراد مذاب،
در نمودار ( )3منحنی شدهاند.

نمودارتغییرات  RMبا دمای MELT

water lit/hr
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نمودار :3تغییرات  RMبا میزان تزریق آب

عامل اصلی تبخیر استایرن منومر از محتوای پلیمر دما میباشد.
اعمال حرارت به مذاب باعث افزایش تحرکات مولکولی
شده و در نهایت مولکولهای با فراریت بیشتر تمایل به فرار
داشته و در صورت نبودن موانع دیگر از مذاب جدا خواهند

نمودار : 2تغییرات  RMبا دمای مذاب

با توجه به دادههای به دست آمده از آزمونهای مختلف و
شرایط – فشار – دما – میزان وکیوم – مقدار آب دمین
تزریقی – ومقدار دبی مذاب ورودی به مخازن فرار زدا ،یعنی
مقدار تولید میتوان نتایج زیر را از این تحقیق گرفت.

شد.

نتیجهگیری

البته برای نیل به این هدف و در نظر گرفتن شرایط پروسس

 -افزایش دمای مذاب باعث کاهش هرچه بیشتر میزان منومر

و ماهیت مقاومت دمایی پلیمر محدودیت اعمال حرارت

باقیمانده در محصول خواهد شد ولی محدویتهایی وجود

وجود دارد.

دارد که ناچارا باید در این محدوده عمل کرد .این

بنابراین حرارت بهتنهایی برای زدایش بیشتر منومرها کار

محدودیتها برای دما ناشی از امکان تخریب پلیمر و ایجاد

ساز نخواهد بود ،بلکه ترکیب روشهای دیگر که ذکر شده

نتیجه معکوس در کاهش میزان منومر میباشد.

و اپتیمایز کردن آنها الزم خواهد بود.

از طرفی افزایش میزان دما در مورد پلیمر  HIPSاحتمال
کراسلینک و در نهایت عوض شدن ماهیت پلیمر خواهد شد
و همچنین افزایش میزان انرژی مصرف شده را به همراه
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خواهد داشت وحتی پیشنهاد میشود دمای مربوط به دای هد

کارایی فرار زدا صفر شده و هیچگونه تبخیر منومر نخواهیم

را در قسمت پلتایزها در حدود  424درجه درصورت امکان

داشت ومحصول تولیدی  offخواهد شد.

تثبیت شود.

البته باید توجه داشت که حتی در شرایط مینیمم لول نیز

 -افزایش هرچه بیشتر میزان وکیوم در فرارزدها اثر در

هرچند سطح تبخیر پلیمر به حداکثری میرسد ولی بدون تاثیر

کاهش  RMدارد ،با توجه به اینکه افزایش میزان فشار وکیوم

دما و شرایط وکیوم نتیجه مطلوب نخواهیم داشت .در واقع

در نهایت تا حد خلع مطلق میباشد که البته در عمل این فشار

ارتفاع ریزش پلیمر از شاور باعث  strippingبهتر منومر از

قابل دستیابی نخواهد بود.

پلیمر میشود ،که البته این فرآیند مربوط به بحث انتقال جرم

ولی اثر اعمال خالء ابتدا افزایشی میباشد ولی در ادامه

میباشد که امکان مطالعات بیشتر را دارد.

کاهش منومر سختتر شده و احتماال نیاز به زمان زیاد و

 -اصالح و طراحی شاور با  Meshباال یعنی تعداد سوراخهای

توقف مذاب در مخازن میباشد که در تولید صنعتی مقرون

ریزش زیادتر از حالت کنونی و افزایش سطح تبخیر پلیمر به

به صرفه نخواهد بود.

روشهای فیزیکی پیشرفته و در نظر گرفتن اپتیمم تولید اثر

میشود نتیجه گرفت منومرهایی که در الیههای بیرونی

عالی بر کاهش منومر خواهد داشت.

مذاب قرار دارند سریعتر و راحتتر جدا میشوند .در هر
حال افزایش فشار خالء برابر با کاهش میزان منومر خواهد
بود.
 میزان آب تزریقی در استاتیک میکسر امکان خروج منومر-ها را افزایش داده و در نتیجه کاهش منومر باقیمانده را باعث
میشود.
اثر آب دمین تزریقی در فرار زدا بهعلت فلش شدن و تبخیر
آنی و در نتیجه جابجاکردن منومرها میباشد ،بخصوص در
مقادیر تولید باال اثر ملموستری نسبت به مقادیر تولید پایین
دارد.
بنابراین برای واحدهای با تناژ تولیدی باال وجود سیستم
تزریق آب دمین و استاتیک میکسر ضروری بود و باعث
انتخاب فرار زداهای کوچکتر و وکیوم پمپهای با ظرفیت
پایینتر شده و هزینه را کاهش خواهد داد.
نمودار نشان میدهد افزایش تا حد امکان تزریق آب الزم
میباشد.
 پایین نگه داشته شدن لول مذاب در فرارزداها بصورت تاثیردر افزایش سطح تبخیر مواد فرار از سطح پلیمر را دارد ،به-
طوریکه در صورت پر شدن حداکثری فرار زدا با مذاب مطلقا
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