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واحد تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان  آناليز انرژي در تغييركارآيي
  به واحد تبديل بنزن به سيكلوهگزان با استفاده از تئوري پينچ  

 

     2، مسعود بهشتي *1فرشته اشرافي
 مهندسي ، دانشگاه اصفهان –طراحي فرايندها ،دانشكده ي فني  –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 1

1fereshte_ashrafi@yahoo.com 
 
 

 

  

  : چكيده
كه با استفاده از آن به طور همزمان هزينه كاهش و راندمان ، انتگراسيوان حرارتي يكي از مهمترين بخش هاي هر فرايند است 

) THDAبراي سيستم مبدلي واحد تبديل تولوئن به بنزن ( ، د . اين مقاله شامل مطالعات تغيير كارآييبافزايش مي يافرايند 
واحد تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان پتروشيمي اصفهان است . به دليل باالتر بودن قيمت تولوئن نسبت به بنزن 

رايند تبديل بنزن به سيكلوهگزان قابليت جايگزيني را با فرايند تبديل تعطيل شده است . تحقيقات نشان داده است كه ف
جايگزيني تجهيزات اين دو فرايند مورد  ، تولوئن به بنزن خواهد داشت. در اين راستا با كمك دانش طراحي مفهومي فرايند

با كمك اصول پينچ شبكه ي مبدل براي فرايند جايگزين اين جايگزيني ، كلي  پس از مروربررسي قرارگرفت . در اين مقاله 
براي   مطالعاتي مثل ارزيابي مساحت مورد نياز و همچنين مطالعاتفرايند اين  و براي تمامي مبدل هاي خواهد شدطراحي 

. در نهايت با يكسري  خواهد شداستفاده ي دوباره از مبدلهاي موجود در پتروشيمي براي شبكه ي مبدل پيشنهاد شده ، انجام 
جايگزيني مبدل هاي موجود در پتروشيمي اصفهان امكان پذير شده است و شبكه  ، در شبكه ي مبدل طراحي شده تغييرات

   شبيه سازي خواهد شد.  Aspen energy analyzerي مبدل نهايي با استفاده از نرم افزار 
  

  حرارتي ، سيكلوهگزان انتگراسيون تغيير كارآيي، طراحي مفهومي، واژگان كليدي :

  

  

                                                            
  دانشگاه اصفهانمهندسي ،  –دانشكده ي فني طراحي فرايندها ،  –دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي   1‐
 مهندسي ، دانشگاه اصفهان –استاديار گروه مهندسي شيمي ، دانشكده ي فني   2‐
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  مقدمه : - 1
رتي يكي از مهمترين بخش هاي طراحي فرايند است كه عاملي براي افزايش راندمان و كاهش هزينه ها مي اانتگراسيون حر

انتگراسيون حرارتي آن است كه تغيير كارآيي با كمترين تغييرات در شبكه ي مبدل ، بيشترين بازيافت باشد . هدف طرح در  
در صنعت بر اساس محدوديتهايي انجام مي شود كه تنگناهاي  3تغييركارآيي.  ]1[انرژي و كمترين يوتيليتي مورد نياز همراه باشد

مطالعه ي امكان پذير بودن اجراي  -لي از سه مرحله تشكيل شده است : الفموجود در فرايند آنها را تعيين مي كنند و به طور ك
.  ارزيابي ]3،2[اجراي اين اصول در واحد -به كار بردن كامل اصول مهندسي براي موضوع مورد بحث ، ج -آن در واحد ، ب

بايد  اين مطالعات . پروژه حاصل از نادرست محدوديتها سرمايه ي واحد را تلف مي كند و مي تواند باعث كاهش اعتبار واحد شود
 ، برگشتي سريع داشته باشد و كمترين حساسيت را به فاكتورهايي كه باعث تغييرات شديد اقتصادي مي شوند از خود نشان دهد

ند. واحد مي تواند يك پروژه ي نامعقول را به يك پروژه ي عالي با نسبت  برگشتي باال تبديل ك تغيير كارآييدر نهايت اينكه 
واحد تبديل تولوئن به  . ]4[ و سود بيشتر بايد  فراتر از سطح موجود فكر كنيم  ديدگاه اين جريان اين است كه براي عملكرد بهتر

بنزن مربوط به شركت تولوئن به تن در سال تاسيس شده است . دانش فني واحد  65500بنزن پتروشيمي اصفهان با ظرفيت توليد 
UOP  مي باشد.اما به دليل عدم صرفه ي اقتصادي توليد بنزن از تولوئن ، پتروشيمي شروع به كاهش ظرفيت توليد واحد كرد به

تن در سال كاهش داد ، اين كاهش  17000تن در سال به  30000ظرفيت توليد واحد را به يكباره از  1384گونه اي كه در سال 
د واحد متوقف شده است و پتروشيمي به دليل عدم استفاده از تجهيزات واحد خود در حال ظرفيت ادامه يافت تا به امروز كه تولي

ضرردهي مي باشد . از اين رو براي استفاده از اين تجهيزات بررسي فرايند تبديل بنزن به سيكلوهگزان پيشنهاد شد ه است و 
قرار گرفته است . در نهايت با يكسري اصالحات كه در  جايگزيني اين فرايند با فرايند موجود در پتروشيمي اصفهان مورد بررسي

به اين نتيجه مي رسيم كه اين جايگزيني امكان پذير است . هدف در اين مقاله طراحي شبكه ي  خواهد شدمتن توضيح داده 
امكان جاگزيني  . بدين ترتيب فرايند طراحي شده و است مبدل حرارتي در فرايند جايگزين طراحي شده ، با توجه به اصول پينچ

بررسي مي شود . و در نهايت شبكه مبدل هاي موجود در پتروشيمي اصفهان با مبدل هاي موجود در شبكه ي مبدل طراحي شده 
شبيه  Aspen energy analyzerي مبدل نهايي براي فرايند طراحي شده با استفاده از مبدلهاي موجود در پتروشيمي با استفاده از 

   سازي خواهد شد.
  
مروري بر مشخصات تجهيزات و مبدل هاي فرايند تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان (واحد  - 2

THDA : ( 

از نوع  C-301كمپرسور  ، ياز نوع رفت و برگشت C-302كمپرسور  پتروشيمي اصفهان تشكيل شده است از THDAواحد 
 oC 631 در شرايط عملياتي دما  كه  (R-301)حرارتي و بدون كاتاليست واحد راكتور،  (D-301)درام ذخيره ي تولوئن  ، سانتريفوژ 

 كه (T-301)برج عريان ساز ،  (D-302)درام جداكننده ي ،  (H-301)كوره  مورد استفاده قرار مي گرفت ، barg   34,92و فشار  
سيني  55برج بنزن كه داراي  ،كه معموال به صورت سري در سرويس قرار دارند  clayبرجهاي  ،سيني غربالي است  15مجهز به 

مشخصات مبدل هاي  مي باشد. Cartridgeسيني از نوع  6مجهز به  كه (T-303) برج جداساز آروماتيكهاي سنگين. غربالي است 
 آمده است . 1موجود در واحد در جدول 

  

                                                            
3
 Revamping 
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 پتروشيمي اصفهانود در ج: مشخصات مبدل هاي مو 1  جدول 

          گرمبخش      سردبخش 

مبدلهاي موجود در  
 پتروشيمي اصفهان

سطح حرارتي مبدل هاي موجود 
 در پتروشيمي اصفهان  (barg)فشار طراحي    (oC)دما ي طراحي   )bargفشار طراحي (

طراحي  يدما
(oC)

E-301A/B/C/D 212.2 34.1 510 41 415 

E-302 121 35.1 760 39.3 66 

E-303  93.9 32.1 127 21.4 121 

E-304  7.29 45.4 126 30.3 121 

E-305 6.68 11.5 215 13.1 142 

E-307 59.5 27 300 11.5 215 

E-308 8 10.3 121 7.5 121 

E-309 33.7 27 300 4.7 165 

E-311 8.7 6.8 121 7.5 121 

E-312 6.2 12.8 160 8.5 121 

AE-301 37.798 32.4 155 20 121 

AE-302 98.9 35 121 20 121 

AE-303  50.6 10.9 212 20 121 

 

  .آمده است  1شكل  پتروشيمي اصفهان در درفرايند موجود نمايي كلي از 

 

  )THDAنماي كلي از فرايند تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان (واحد  :1 شكل

   :كلياتي از بررسي جايگزيني فرايند بنزن به سيكلوهگزان با فرايند موجود در پتروشيمي اصفهان - 3
با استفاده از دانش طراحي مفهومي فرايند امكان جايگزيني تجهيزات فرايند موجود در پتروشيمي اصفهان با فرايند تبديل 

آمده راكتور موجود در پتروشيمي اصفهان از لحاظ شرايط بنزن به سيكلوهگزان مورد بررسي قرار گرفت . طبق نتايج بدست 
نزديك به راكتور موجود در فرايند تبديل بنزن به سيكلوهگزان است ، اما ميزان گرماي آزاد شده در فرايند  4عملياتي و متالورژي

                                                            
4
 Methallurgy 
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بسيار بيشتر و  -kj/mol  49نزندر مقايسه با ميزان گرماي آزاد شده در فرايند تولوئن به ب -٢٠۶  kj/molبنزن به سيكلوهگزان 
تقريبا چهار برابر است . عالوه بر اين در صورت نبود كاتاليست، تبديل بنزن به سيكلوهگزان غير ممكن است كه اين مطلب خود با 
ماهيت راكتور پتروشيمي اصفهان كه راكتوري حرارتي و بدون كاتاليست است در تناقض است . بنا به اين دو دليل راكتور 

روشيمي بايد اصالح شود ، با بررسي امكان اصالح راكتور با راكتور هاي چند بستره به اين نتيجه رسيديم كه در صورت استفاده پت
از راكتور تك بستره با طول بستري نزديك به طول راكتور موجود به دليل حجم باالي گرماي آزاد شده عالوه بر غيرفعال شدن 

جانبي باال مي رود كه اين امر خود منجر به سختي جداسازي و كاهش خلوص محصول اصلي سريع كاتاليست ، تناژ محصوالت 
خواهد شد به خصوص آنكه توليد محصول جانبي سيكلوهگزن در كنار سيكلوهگزان مخلوطي آزئوتروپ ميباشد كه اين خود بر 

ر چندبستره به همراه كولر داخلي بين بسترها مشكالت جداسازي فرايند طراحي شده مي افزايد . با اصالح راكتور به صورت راكتو
 5تن در سال براي راكتور بدست خواهد آمد كه اين ظرفيت توليد بسيار كمتر از  سايزينگ 20000ظرفيت توليدي معادل با 

وار است . نيز با توجه به ظرفيت توليد باالي واحد دش 6تجهيزات ديگر پتروشيمي اصفهان است . اصالح راكتور به راكتور دوغابي
اصالح راكتور به صورت راكتور چند لوله بهترين انتخاب است چون با اين نوع راكتور ظرفيت توليدي معادل با اندازه ي ساير 

است از چرخش آب ،  MW  10,45تجهيزات واحد بدست خواهد آمد . براي جذب گرماي آزاد شده از طريق واكنش كه به ميزان
تن در سال سيكلوهگزان براي فرايند جديد در نظر  150000سايزينگ تجهيزات ظرفيت توليد  استفاده شده است. با توجه به

گرفته شد. از برج عريان ساز پتروشيمي اصفهان براي جداسازي مواد فرار حل شده در مايع استفاده مي شود . با توجه به شرايط 
براي تبديل بنزن به سيكلو هگزان با توجه به تجهيزات فرايند  طراحي كمپرسورها ، درام ها و پمپها و تجهيزات ديگر فرايند جديد

  آمده است :  2فرايند طراحي شده در شكل  نمايي كلي ازتولوئن به بنزن طراحي شد .

 

  قبل از آناليز انرژي   THDAنمايي كلي از فرايند طراحي شده براي توليد سيكلوهگزان با توجه به تجهيزات واحد  :2 شكل

  

  :)بنزن به سيكلوهگزان  طراحي شده ( آناليز انرژي براي فرايند - 4
  ارائه شده است : 3و 2در فرايند جديد طراحي شده مشخصات جريانهاي بخش گرم و سرد در جدول 

                                                            
5 Sizing 
6 Slurry reactor 
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  خصات جريانهاي بخش سردش: م 2جدول 
         سرد بخش  جريانهاي      

 MW( FCP (kJ/S.K)انرژي ( (oC)دماي خروجي  (oC)دماي ورودي  نام

reactor-in 68,1 122 1,45 26,9 

flash drum-outlet 21,1 126,7 1,045 9,895 

reboiler 124,8 125 0,148 740 

total       2,643   

 
 خصات جريانهاي بخش  گرمش: م 3 جدول

         گرمبخشجريانهاي 

  FCP (KJ/S.K) (MW)بار حرارتي (oC)دماي خروجي (oC)دماي ورودي  نام

reactor-out 198,67 20 -3,52 19,701 
cyclohexane 
production 

125 26,7 0,95-  9,664 

condenser 116,5 40 0,169 -  2,209 
stripper 

production 
40 20 -0,0123 0,615 

reactor 140 30 -10,45 100,145 

total       -15,6673   

  

  رسم شده است . 3كمترين نزديكي دمايي نمودار هزينه ي يوتيليتي نسبت به كمترين اختالف دما در شكل براي انتخاب 

 
  ه اختالف دما ب: نمودار هزينه ي كل نسبت  3 شكل

 

. با انتخاب اين اختالف دما داراي نقطه ي پينچ در  كمترين هزينه را خواهيم داشت  oC 30 به ازاي نزديكي دماييبر اساس اين نمودار 
نقطه ي  oC 10براي جريان سرد خواهيم بود با انتقال كمترين اختالف دما به ميزان oC 110براي جريان گرم و دماي oC 140دماي

نبود نقطه ي پينچ براي  كنيم .را براي بررسي هاي آناليز انرژي انتخاب مي  oC 10بدين ترتيب اختالف دما ي،  پينچ حذف خواهد شد 
  بررسي شده است . 4در نمودار آبشاري شكل  oC  10كمترين نزديكي دمايي
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  : 7نمودار آبشاري - 5
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: نمودار آبشاري براي فرايند طراحي شده 4شكل   
 

رسم شده است و آنتالپي جريانات گرم وسرد كه بر اساس آنها براي جريانات گرم و سرد  5ودار آنتالپي بر حسب دما در شكل نم
 آمده است . 4 رسم شده است در جدول 5نمودار موجود در شكل 

 
  : نمودار آنتالپي نسبت به دما براي جريانهاي گرم و سرد 5شكل        

و كمترين يوتيليتي سرد  MW  0,1352كمترين يوتيليتي گرم مورد نياز براي فرايند به ميزان 3شكل طبق نمودار رسم شده در 
رسم شده است و مجموع  6نمودار آنتالپي مجموع جريانات گرم و سرد بر حسب دما در شكل مي باشد .  MW 12,473 مورد نياز

  آمده است . 5رسم شده است در جدول  6اساس آن شكل  آتالپي جريانات گرم و سرد كه بر
                                                            
7 Cascade diagram 

0

100

200

300

0 5 10 15 20

دما
( ͦC

)

(MW)بار حرارتي 

Composite curveHot T E (MW) cold T  E (MW) 

200 15.1143 126.7 15.1143 

140 13.939967 124.99 15.097362 

125 12.221383 124.85 14.947975 

116 11.102339 122 14.919745 

40 1.4836325 68 12.934859 

30 0.2341001 21.1 12.4703 

26.7 0.1352544 0 0 
20 0 0 0 

  : آنتالپي جريانات گرم و سرد در دماهاي مختلف 4جدول 
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 آنتالپي جريانهاي گرم وسرد مجموع: نمودار  6 شكل               

  

نقطه ي پينچ در فرايند مورد نظر درجه ي سانتيگراد  10به ازاي كمترين اختالف دما ي  5با توجه به نمودار آبشاري در شكل 
  .]5،6[باالي نقطه ي پينچ انجام مي گيرد شبكه مبدل بر اساس قوانيننخواهيم داشت و طراحي 

  

 طراحي شبكه ي مبدل براي فرايند طراحي شده : -6

شبكه ي  مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت ، 7كه در شكل  با توجه به قوانين طراحي شبكه ي مبدل در باالي نقطه ي پينچ
را بين  E-1بدين ترتيب بدليل برقراري قوانين پينچ مي توان مبدل  مبدل براي فرايند جايگزين مطابق به شكل زير خواهد بود .

و  Flash drum -outletرا بين جريان  E-2نصب كرد . همچنين مي توان مبدل  Reactor-outو جريان  Reactor – inجريان 
Cyclohexane production  آمده است .  8نصب كرد . نمايي از اين طراحي در شكل  

68.1 C 122 C 

21.1 C 126.7 C

124.8 C 125 C 

FCP = 26.9 KJ/S.K

FCP = 9.895 KJ/S.K

Q = 1.45 MW

Q = 1.045 MW

Q = 0.148 MW

20 C 198.67 C

26.7  C 125 C

40 C  116.5 C

FCP = 19.701  KJ/S.K

FCP = 9.664 KJ/S.K

Q = -3.52 MW

Q = -0.95 MW

Q = - 0.169 MW

Q = - 10.45 MW

Q = - 0.0123 MW

140 C

40 C20 C 

30 C  

FCP = 740 KJ/S.K

FCP = 2.209 KJ/S.K

FCP = 100.145 KJ/S.K

FCP = 0.615 KJ/S.K

Q = 1.45 MW

Q =1.45 MW

124.9 C
Q = -2.07 MW

Q = 0.85 MW

32 C

103.9 C
Q = 0.095 MW (E-6)

Q = 0.148 MW (E-8)

Q = - 10.45 MW (E-5)

Q = - 0.169 MW (E-7)

Q = - 0.0123 MW (E-9)

E-1

(E-2)

Q = -0.85 MW (E-3)

Reactor-in

Flash drum-outlet

Reboiler

Reactor -out
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production

Condenser
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Reactor
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Grand composite curve

  : نمايي از طراحي شبكه ي مبدل براي فرايند جديد 8شكل 

T © 195 135 131.7 129.99 129.85 

E (MW) 0 1.1743 1.55 1.73 1.598 

T © 127 120 111 73 35 

E (MW) 1.89 2.44 3.23 6.65 11.075 

T © 26.1 25 21.7 15 

E (MW) 12.099 12.24 12.34 12.47 

 : مجموع آنتالپي جريانات گرم و سرد در دماهاي مختلف 5جدول 
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مبدل براي جريان استفاده شده  2برسانيم در فرايند طراحي شده از  20به  198,67را از   Reactor-outبراي اينكه دماي جريان 
موظف به تامين آب  E-4تبادل انرژي مي كند و ديگري يوتليتي در مبدل  E-1در مبدل  Reactor-inاست كه يكي از آنها با جريان 

درجه ي  198,67تروشيمي اصفهان اگر جريان با دماي سرد مورد نياز آن مي باشد. اما با توجه به مبدل هاي موجود در پ
براي اين انتقال حرارت مورد نياز است كه با توجه به شرايط عملياتي مبدل  m2  60شود ، سطحي معادل E-1سانتيگراد وارد مبدل 

E-1  موجود است در بين مبدل هاي واحد  5كه در جدولTHDA  پتروشيمي اصفهان چنين مبدلي نداريم . بدين ترتيب اول با
موجود در  E-302مي رسانيم تا بتوانيم براي تبادل حرارت از مبدل   C ͦ  157استفاده از يوتيليتي دماي ورودي به مبدل را به 

سرد سازي آب داخل راكتور نيز كه وظيفه ي  E-5آمده است استفاده كنيم . مبدل  2پتروشيمي اصفهان كه مشخصاتش در جدول 
مبدلي در پتروشيمي اصفهان براي جذب كل  ، (MW 10.45-)را به عهده دارد به دليل حجم باالي بار حرارتي آزاد شده در راكتور 

مبدل جداگانه براي جذب اين گرما استفاده مي كنيم .  3قسمت از  3اين بار حرارتي وجود ندارد از اين رو با تقسيم جريان به 
شرايط عملياتي و سطح انتقال حرارت مبدلهاي  با توجه به E-10و اضافه كردن مبدل  E-1و  E-5ين ترتيب با تغيير دو مبدل بد

، با تالش  9به صورت شكل شبكه ي مبدل طراحي شده براي فرايند جديد موجود در واحد تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان 
   در نظر گرفته شده است . 8كل براي نزديكي به شبكه ي طراحي شده  در ش

 

 : نمايي از شبكه ي مبدل نهايي فرايند جايگزين 9شكل 

  

 مشخصات مبدل هاي موجود در فرايند نهايي طراحي شده :  -7

بدست آمده  Aspen B-jacسطح حرارتي مورد نياز  براي مبدل هاي موجود در فرايند طراحي شده با استفاده از نرم افزار 
  ذكر شده است  6رم افزار در جدول نتايج ن است .
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 : مشخصات مبدلهاي موجود در فرايند جديد طراحي شده 6جدول 

          گرمجريانات بخش     سردجريانات بخش

مبدلهاي موجود در  
  فرايند طراحي شده

بدل هاي سطح حرارتي م
 موجود در فرايند طراحي شده  (barg)   فشار عملياتي  )oC(دما ي عملياتي  )barg( فشار عملياتي  )oC(دما ي عملياتي

E-1 120.6 31.71 157 82.9   20 68.1 122   

E-2 211.7 3.2 125 32.63   9 21.1 114.71   

E-3 7.5 4 32 26.7   1 10 25   

E-4 82.45 32 82.6 20   1 25 40   

E-5 630 4 140 30   1 25 80   

E-6 6.6  8.8  MP Steam 175 9.01  114.7 126.7   

E-7 78.3 3.5 116.5 40   1 25 100.12   

E-8 53.3 8.8 MP Steam 3.12 124.86 124.99   

E-9 8.9 3.12 40 20   1 10 40   

E-10 29.5 20 198.6 157   1 10 40   

E-11/12/13 205 4 140 30   1 25 80   

  
بررسي امكان جايگزيني مبدل هاي فرايند طراحي شده با فرايند هاي موجود در پتروشيمي  - 8

   اصفهان

، به نظر مي رسد  شدهبا توجه به مشخصات مبدل هاي موجود در پتروشيمي اصفهان و مبدل هاي موجود در فرايند طراحي 
قابليت جايگزيني موجود در فرايند  E-2موجود در پتروشيمي ، مبدل  E-302قابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E- 1مبدل 

موجود در پتروشيمي،  E-308قابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E- 3موجود در پتروشيمي ، مبدل  E-301Aرا با مبدل 
قابليت موجود در فرايند  E-6مبدل  موجود در پتروشيمي ،  AE-302قابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E-4مبدل 

موجود در  E-303قابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E-7موجود در پتروشيمي ، مبدل  E-305جايگزيني را با مبدل 
موجود در فرايند  E- 9موجود در پتروشيمي. مبدل  E-307قابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E- 8مبدل پتروشيمي ، 

-Eقابليت جايگزيني را با مبدل موجود در فرايند  E- 10موجود در پتروشيمي ، داشته باشد . مبدل  E-311قابليت جايگزيني را با مبدل 

(مبدل مورد نياز براي سرد سازي آب داخل راكتور در  فرايند طراحي  E-5جايگزيني مبدل موجود در پتروشيمي ، داشته باشد .  309
-Eو   E-301Cو     E-301D) با سه مبدل MW 45/10شده) به دليل گرماي باالي آزاد شده (بار حرارتي آزاد شده از طريق واكنش برابر

301B  پتروشيمي اصفهان قابل اجراست ، به اين ترتيب كه با شكست جريان آب خروجي از راكتور گرماي مورد نياز براي سرد سازي آن
از سه  E-5به اين ترتيب به جاي مبدل  بررسي شده است . 7را از طريق سه مبدل جداگانه انجام مي دهيم . اين جايگزيني در جدول 

پتروشيمي  E-301Bو  E-301Cو   E-301Dاستفاده مي كنيم و امكان جايگزيني آنها را با مبدلها ي E-11  ،E-12  ،E-13مبدل يكسان 
انرژي جذب مي شود كه اين خود توانايي اين سه  MW3,48 به ميزان E-11  ،E-12  ،E-13در هر كدام از سه مبدل بررسي مي كنيم .

مقايسه اي كلي بين مبدل هاي پتروشيمي اصفهان و مبدل هاي موجود در  مبدل را در جذب گرماي آزاد شده از واكنش مي رساند .
پتروشيمي اصفهان كه در فرايند جايگزين استفاده شده اند  THDAآمده است . رديف مبدل هاي واحد  7فرايند طراحي شده در جدول 

  تيره رنگ شده است .
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: مقايسه اي كلي بين مبدل هاي شبكه ي طراحي شده و مبدل هاي موجود در پتروشيمي اصفهان  7جدول   

مبدلهاي موجود در  
 پتروشيمي اصفهان

سطح حرارتي مبدل 
هاي موجود در 

 پتروشيمي اصفهان

مبدل هاي موجود در 
 فرايند طراحي شده

سطح حرارتي مبدل
هاي موجود در فرايند 

 طراحي شده

ارتي اين مبدلها در بار حر
فرايند بنزن به 

 )MWسيكلوهگزان(
كه در فرايند طراحي شده استفاده شده اند پتروشيمي اصفهانموجود درمبدل هاي  

E-301A 212.2 E-2 211.7 0.9082 

E-301B/C/D 212.2 E-11/12/13 205 3.48 

E-302 121 E-1 120.6 1.45 

E-303  85.8 E-7 78.3 0.169 

AE-302 95.2 E-4 82.45 1.231 

E-305 6.68 E-6 6.6 0.1378 

E-307 59.5 E-8 53.3 0.148 

E-308 8 E-3 7.5 0.0517 

E-309 33.7 E-10 29.5 0.8416 

E-311 8.7 E-9 8.9 0.0123 

 مبدلهاي موجود در پتروشيمي اصفهان كه در فرايند طراحي شده استفاده نشده اند
E-312 6.2       

AE-301 37.798       

AE-303  50.6       

E-304  7.29       

 

  جدول يوتيليتي مورد نياز براي فرايند جايگزين : - 9
 براي فرايند طراحي شده : يوتيليتي مورد نياز 8جدول

37/54  )kg/s( 8دبي آب سرد كننده 

 )kg/s( مورد نياز 9دبي بخار 3

632/0  )MW( نرژي الكتريكيا 
 )MW( 10سردسازيبار حرارتي  15,22

 

 

  بحث و نتيجه گيري : -10
با توجه به نتايج بدست آمده در فرايند جديد طراحي شده ،از مبدلهاي موجود در پتروشيمي اصفهان بدون تعويض و يا  -1

  اصالح مي توان استفاده كرد .

                                                            
8 Cooling water 
9 Steam 
10 Refrigeration 
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است كه با انجام طراحي شبكه ي  MW 15,22 از طراحي شبكه ي مبدل قبل ميزان انرژي مصرف شده در فرايند جديد -2
  مي رسانيم . MW  12,7مبدل اين انرژي را به ميزان

و ديگري بين جريان خروجي از برج  با استفاده از دو مبدل ، يكي بين جريان خروجي از راكتور و جريان ورودي به آن -3
 صرفه جويي شده است . در مصرف يوتيليتي MW  2,56عريان ساز و جريان ورودي به برج عريان ساز به ميزان

عدد است ،  16مبدل داريم كه در مقايسه با تعداد مبدل هاي موجود در پتروشيمي اصفهان كه  12در فرايند جديد  -4
كمتر است ، اين مسئله به دليل كوچكتر بودن فرايند بنزن به سيكلوهگزان نسبت به فرايند تولوئن به بنزن مي باشد كه 

 عاملي براي كاهش هزينه ها ي تجهيزاتي است .
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