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 بازيافت انرژي در واحد تصفيه گاز با استفاده از اصالح شبكه مبدل گرمايي
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 چكيده 
 Lean( پايين بودن ميزان انتقال حرارت ميان جريان هاي آمين احيا شده گاز مسجد سليمان،يكي از مشكالت پااليشگاه 

DEA( و آمين غني )Rich DEAآمين (-) در مبدل معروف آمينLean/Rich Exchanger مي باشد كه نتيجه آن (
صرفي در كولر هوائي در حال حاضر ميزان برق م .است افزايش مصرف برق در كولر هوائي خنك كننده حالل در گردش

 كيلو وات مي باشد كه هزينه ساليانه مصرف برق براي اين تجهيز با احتساب هزينه تعمير و نگهداري، 205حدود مذكور 
در اين مقاله اصالح شبكه مبدل هاي گرمايي با هدف بازيافت  دالر خواهد بود كه قابل توجه مي باشد. 1004148برابر با 

در اين مقاله پيشنهاد شده كه با استفاده از مبدل گرمائي پوسته لوله كه در  انجام شده است. گازبراي واحد تصفيه  انرژي
درجه سانتيگراد افزايش يابد كه در  46درجه سانتيگراد تا  32دماي جريان آمين غني از  ابتداي فرآيند قرار مي گيرد،

براساس نتايج بدست آمده در صورت بكارگيري  بود.آمين خواهيم -اينصورت شاهد افزايش انتقال حرارت در مبدل آمين
افزايش ميزان انتقال  خواهد يافت. درصد افزايش 38آمين -ميزان انتقال حرارت در مبدل آمين جديد، گرمائي مبدل

آمين برابر است با كاهش قابل مالحظه دماي حالل كه در اينصورت ديگر لزومي براي استفاده از  -حرارت در مبدل آمين
از طرفي با حذف كولر هوائي از  اين تجهيز از فرآيند حذف مي گردد. ر هوائي جهت خنك سازي حالل آميني نبوده وكول

 فرآيند، كليه هزينه هاي عملياتي ناشي از آن نيز از سيستم كسر و از مصرف برق در آن نيز جلوگيري بعمل خواهد آمد. 
 

 مبدل گرمائي، واحد تصفيه گاز ،ل گرمائياصالح شبكه مبد،بازيافت انرژيهاي كليدي:  واژه
 

 
 
 
 
 
  

                                                           
 عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت -1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود     می شي مربی گروه مهندسی -۲
   می ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرودهندسی شيدانشجوی کارشناسی ارشد م -۳
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 همقدم -1
 يمـ  يسـاز  نـه يرا به نـد يفرا كيـ مسـئله در   كيـ  يراه حل موثر و اقتصـاد  نييخاص به منظور تع يروش ها يريبكار گ      

 انيراه حل از م اي جواب نيبا انتخاب بهتر يساز نهيباشد،به يم عيدر صنا يريگ ميابزار تصم نياز عمده تر يساز نهيبه.نديگو
محاسـبات   مرتبط بـا موضـوع،   يو نرم افزارها انهيالبته را . سر و كار دارد يموثر كم يروش ها يريمحتمل با بكارگ يها ابجو

 ].1[ دهند يانجام م نهيو با حداقل هز ريالزم را امكان پذ
باشـد بـه عـالوه تعـين كمتـرين       يرد توجه مانرژي در طراحي يك واحد شيميايي همواره يكي از مهمترين موارد مو حفظ     

محاسبات براي تعـين مقـدار ذخيـره انـرژي اسـت بنـابراين        نيتر يمقدار انرژي گرمايي و سرمايي مورد نياز يك پروسه از اصل
 ].3و2[ مي باشديكي از عوامل مهم در طراحي هاي اقتصادي  اصالح شبكه مبدل هاي گرمائي

 

 مسئله تحقيق -2
ايب طراحي واحد تصفيه گاز پااليشگاه مسجد سليمان را مي توان عدم استفاده از تكنيك هاي مرتبط با مبحث يكي از مع     

بهينه سازي انرژي از جمله اصالح شبكه مبدل حرارتي دانست،كه منجر به تحميل هزينه هاي بسيار زياد و هدر رفت سرمايه 
بر هزينه هايي از اين دست فائق  )Pinchالح شبكه مبدل گرمائي (استفاده از اصمي شود.اين در حالي است كه مي توان با 

آمد.بطور كلي مي توان ضرورت انجام تحقيق را،كاهش مصرف انرژي بيان نمود.در واحد مذكور جهت خنك سازي جريان آمين 
كيلو  1644444برابر با احيا شده از يك كولر هوايي استفاده مي شود كه بر اساس نتايج شبيه سازي مصرف ساليانه برق در آن 

وات بوده كه بر اساس قيمت هر كيلووات ساعت برق،هزينه سااليانه مصرف برق در كولر هوايي فوق الذكر با توجه به انرژي 
دالر برآورد گرديده. جهت درك مسئله برآورد هزينه هاي كولر هوايي مذكور به قرار زير مي  986667مصرفي در آن ، معادل با 

 باشد:
 = هزينه مصرف برق]5[ميزان برق مصرفي در كولر هوايي× ]4[قيمت هر كيلووات ساعت× (دوره كاركرد) 8000  

 = هزينه مصرف برق 56/205×  06/0 $ × 8000=  986667دالر در سال 
 دالر در سال = هزينه هاي عملياتي كولر هوايي حالل (اطالعات گرفته شده از پااليشگاه) 17481 

 نه تجهيزات(اطالعات گرفته شده از پااليشگاه)دالر= هزي 32847 
 

   شرح فرآيند -3 
درجه سانتيگراد وارد جدا كننده دو فازي شده و مقداري از  25كيلو پاسكال و دماي  4169ابتدا گاز ترش كه با فشار      

اره گذاري از پايين به باال مايعات همراه آن جداسازي مي شوند سپس گاز خروجي از باالي جدا كننده از زير سيني اول (شم
درجه  5/54% وزني دي اتانول آمين قرار گرفته و با دماي 30است) وارد تماس دهنده آمين مي شود و در تماس با محلول 

(شكل مي شود شستشو دهندهسانتي گراد از باالي تماس دهنده خارج شده و جهت از دست دادن مايعات احتمالي وارد 
 446ني كه از پايين برج تماس دهنده خارج شده ابتدا وارد يك شير فشار شكن مي شود و تا فشار محلول آمين غ .)1شماره

كيلو پاسكال فلش مي شود سپس جهت تفكيك مقداري از گازهاي سبك محلول وارد جدا كننده آني آمين مي شود،جريان 
درجه سانتيگراد  32جريان مايع خروجي با دماي گاز خروجي از اين جدا كننده مستقيما و بطور پيوسته به فلر ارسال شده و 

لوله مي باشد محلول آمين در تماس با محلول  -ل مي گردد (در اين مبدل كه از نوع پوستهبه مبدل معروف آمين/ آمين ارسا
درجه سانتيگراد پيشگرم شود ولي به دليل سرد بودن محلول خروجي از پايين برج  100آمين احيا شده مي بايست تا دماي 

نبوده و در بهترين حالت مي تواند جريان آمين درجه سانتيگراد  100تماس دهنده اين مبدل قادر به پيش گرم نمودن تا دما 
درجه سانتيگراد گرم نمايد).در ادامه محلول آمين پيشگرم شده از روي سيني سوم (شماره گذاري از باال به  75غني را تا دماي 
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اي اسيدي از مرحله (بدون در نظر گرفتن كندانسور و ريبويلر) عمليات دفع گازه 20پايين) وارد برج احيا آمين شده و طي 
كيلو پاسكال كنترل  9/188كيلو پاسكال و فشار ريبويلر  2/177محلول آمين غني شده صورت مي گيرد،فشار باالي برج احيا 

مي شود.محصول خروجي از كندانسور اين ستون (كندانسور از نوع برگشتي كامل است) گاز اسيدي بوده كه مجددا بطور 
درجه سانتيگراد به مبدل  120از اين ستون سيني دار آمين احيا شده است كه با دماي  پيوسته به فلر ارسال مي شود.خروجي

 .]5[آمين/آمين ارسال مي گردد
 

 
 Hysysواحد تصفيه گاز در محيط نرم افزار  :1شكل 

 
  و اصالح شبكه مبدل گرمايي بازيافت انرژي -4

ايست فرآيند فعلي شبيه سازي و انرژي هاي موجود براي هر جهت تعريف يك سناريو براي كاهش مصرف انرژي ابتدا مي ب      
تجهيز و جريان هاي فرآيندي مورد بررسي قرار گيرد.با توجه به اينكه دليل اصلي مشكالت فرايندي پايين بودن دماي گاز ترش 

ريـان هـاي موجـود در    ورودي مي باشد،پس بايد با استفاده از روشي اقدام به گرم نمودن اين جريـان نمـاييم.پس از بررسـي ج   
فرآيند مي توان گفت كه جريان گاز شيرين خروجي از باالي برج جذب داراي انرژي كافي براي گرم نمودن جريان گاز تـرش را  
دارد (واكنش هاي جذب كه ميان حالل آمين و گازهاي اسيدي رخ مـي دهنـد گرمـازا بـوده و در نتيجـه دمـاي جريـان هـاي         

جريان هاي ورودي مي باشند).در حال حاضر متوسـط دمـاي گـاز شـيرين      ي باالتري نسبت بهخروجي از برج جذب داراي دما
درجه سانتيگراد بوده كه داراي اختالف فاحشي با دماي گاز ورودي مـي باشـد و مـي تـوان از ايـن       54باالي برج جذب برابر با 

اسايي شده و در مرحله دوم بايد دو جريان مـذكور بـا   .تا اين مرحله جريان مورد نظر شنآبند استفاده نموداختالف دما به نفع فر
يكديگر تبادل حرارت نمايند.مبدل حرارتي پوسته/لوله مناسبترين تجهيز بوده و مي تواند بهترين سطح انتقال حـرارت را بـراي   

 optimizerتـي ( بار با اضافه شدن يـك مبـدل حرار  مرحله سوم شبيه سازي فرآيند اين  بيشترين تبادل حرارت فراهم نمايد.در
exchanger كه بر اين اساس در اين مبدل گرمايي  )2(شكل شماره) كه مكان آن نيز قبل از برج جذب مي باشد صورت گرفت

  .درجه سانتيگراد با هم تبادل حرارت مي نمايند 29و گاز ترش با دماي  45/54جريان هاي گاز شيرين با دماي 
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،تبادل حرارت در مبدل آمين/آمين با كيفيت بهتري صورت گرفته كـه ايـن امـر     Rich DEAبدليل افزايش دماي محلول       
درجه سـانتيگراد نشـان مـي دهـد،افزايش تبـادل گرمـا در مبـدل         115خود را بصورت افزايش دماي خوراك برج احيا آمين تا 

اساس نتايج شبيه سازي در صورت آمين/آمين برابر است با كاهش دماي جريان ورودي به كولر هوائي(كولر حالل در گردش).بر
درجه سانتيگراد مي رسد كـه در اينصـورت    49استفاده از روش ارائه شده در اين مطالعه،دماي جريان ورودي به كولر هوائي به 

 .ديگر نيازي به استفاده از كولر هوائي نبوده و اين جريان مستقيما به برج جذب گاز ارسال مي گردد
 

 
 Aspen Hysys طرح ارائه شدهزي شماتيك شبيه سا :2شكل

 
 گيرينتيجه  -5

تصفيه مي توان گفت كه بر اساس طرح ارائه شده در اين تحقيق ميزان بازيافت انرژي در واحد  2و1از مقايسه شكل هاي       
ا توجه به قابل توجه بوده و از نظر اقتصادي و عملياتي،طرح پيشنهادي ارجحيت داشته و ب گاز پااليشگاه گاز مسجدسليمان

 حداقل بودن هزينه سرمايه گذاري و سادگي طرح مي توان در گامي فراتر جهت اجرايي شدن آن اقدام نمود. 
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