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سازی مصرف انرژی در  برج مدل ترمودینامیکی به منظور بهینه 3 یمقایسه

 اتانایزر پتروشیمی جمدی

 

 4علی كاظمی، 3محمدحسین دهقانپور، 2خالد یوسف زاده ،2محمد حسین ثابت، *1محسن عباسی

 
 گروه مهندسي شيمي دانشگاه خليج فارساستاديار 1

 کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند دانشگاه سيستان و بلوچستان 2
 دانشگاه سيستان و بلوچستانجداسازي  کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش 3

 کارشناسي مهندسي شيمي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت4

 

 

 چکیده
، Peng-Robinson ،Soave- Redlich-Kwongمدل ترموديناميکي  3در اين تحقيق کارآيي 

Chao-Seader، افزار سازي برج دي اتانايزر پتروشيمي جم با استفاده از نرمدر شبيهAspen Plus 

سازي شده عبارتند از: دما، فشار، شدت جريان مولي و هاي شبيهمورد بررسي قرار گرفته است.کميت

اتانايزر واقع در اين واحد در راستاي ايجاد باشد. از اين رو بررسي راندمان برج ديآور ميرحرارتي جوشبا

وري و نهايتاً سودهي بيشتر اين پتروشيمي نمايد. تواند کمک شاياني به افزايش بهرهشرايط بهينه، مي

راي بکه  ،وثر فرآيند مطرح استسازي نيز بعنوان ابزاري توانمند در شناخت پارامترهاي اصلي و مشبيه

ا ب .رسيدن به اهداف ذکر شده در اين تحقيق نياز به انجام يک شبيه سازي دقيق، امري ضروري است

نسبت به دو مدل ترموديناميکي ديگر براي  Peng-Robinson متعدد معلوم گرديد که مدلسازي شبيه

با  Peng-Robinsonدهد. که از ميان مدل ترموديناميکي شرايط موجود بهترين نتايج را به ما مي

 1435/1 (KW)بيشترين جداسازي و کمترين مصرف انرژي بهترين نتيجه را حاصل نمود، که نهايتاً 

سازي انرژي را نيز مورد ارزيابي قرار توان بهينهگردد از اين رو ميبيني ميصرفه جويي در انرژي پيش

 داد. 

 

  :كلیدیكلمات 

 سازي انرژيبهينه سازي،اتانايزر، شبيه، برج ديPeng-Robinsonمدل ترموديناميکي 
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 مقدمه
سازي فرآيند است. سه عامل کليدي در ترين عوامل در موفقيت در شبيهاز مهم يکيانتخاب روش ترموديناميکي مناسب 

هاي زفا، شرايط عملياتي فرآيند )دما و فشار(، سيستم(هاي سيستم ) نوع و دسته مواد موجود در مشخصهاين مورد عبارتند از: 

ما و ي دباشد. در انتخاب معادالت ترموديناميکي، بايد تمام شرايط را در نظر گرفت. گسترهمي موجود در فرآيند )مايع و بخار(

ترين جود در فرآيند از مهمهاي موفشار، نوع ترکيبات و نوع مواد موجود در محلول، قطبي و غيرقطبي بودن مواد و تعداد فاز

ند. در مورد کني قطبي و غيرقطبي تقسيم ميها را به دو دستههاي است که بايد در نظر گرفته شوند. به طور کلي محلولپارامتر

توان از معادالت غيرقطبي استفاده کرد. در مقاله حاضر به عنوان يک بررسي خاص در رابطه با انتخاب قطبي خيلي ضعيف مي

مدنظر قرار گرفته است. در اين  Aspen Plusهاي مختلف مجتمع پتروشيمي جم، نرم افزار ي حالت بهينه براي فرآينددلهمعا

 يسازي برج دي اتانايزر واحد الفين اين پتروشيمي با استفاده معادالت حالت متفاوت و مقايسهبررسي سعي خواهد شد تا با شبيه

 ي حالت مناسب قضاوت شود.حاصل از پتروشيمي، در مورد انتخاب معادلههاي نتايج حاصل از آنها با داده

 

 روش مورد استفاده
ي حالت ابتدايي زدايي با استفاده از يک معادلهسازي برج اتانقدم اول در بررسي عملکرد معادالت حالت موجود، شبيه

ها انتخاب به سازگاري با بسياري از هيدروکربنبا توجه Peng-Robinson[1 ]ي حالت ي شروع معادلهاست. به عنوان نقطه

 يهاي هيدروکربني در محدودهبيني خواص اغلب سيالاگرچه با ادامه تحقيقات، محققان نشان دادند که براي پيش گردد.مي

باشد. يتصر قطبي مهاي غيرقطبي يا مواد مخبزرگي از شرايط عملياتي اين معادله کاربرد دارد، اما کاربرد آن در محدود به سيستم

 (VLE) براي بدست آوردن نتايج بهتر محاسبات Redlich-Kwong(RK) حاصل از تغيير معادله Peng-Robinson معادله

Vapor- Liquid Equilibrium در ادامه با توجه به نوع مواد موجود در واحد الفين، معادالت  باشد.ميSoave- Redlich-

Kwong[32و]، Chao-Seader[4] سازي به منظور در روند شبيه اند.تفاده قرار گرفتهاي محاسبات ترموديناميکي مورد اسرب

 هايايجاد شرايط يکسان براي معادالت حالت مختلف، تنظيم دبي و فشار جريانهاي خارج شده از برج با مقادير حاصل از داده

 هاي خروجين با تغيير معادله حالت، مشخصات جريانگيرد. پس از آپتروشيمي، به عنوان هدف اصلي در طراحي مدنظر قرار مي

هاي اصلي مقايسه معادالت حالت گردد. ترکيب درصد اجزاء دما و فشار به عنوان شاخصبراي تک تک اين معادالت ثبت مي

حاسبات ها در منشود. در اين ميان با توجه به وابستگي ديگر متغير به اين سه پارامتر، از لحاظ کردن آمختلف در نظر گرفته مي

 ردند.گهاي با تکيه بر روابط زير تعريف ميگيري، متغيرهاي مناسب براي نتيجهگردد. به منظور ايجاد شاخصخطا صرف نظر مي

 

 درصد تركیب خطای -1
 شود:براي هر جريان با رابطه زير بيان مي درصدترکيب  خطاي

𝐸𝑟𝑟𝐹 = ∑ |
𝑚𝑖

′−𝑚𝑖

𝑚𝑖
|𝑁𝑃

𝑖=1 × 100                                                                                                         

(1)    

𝑚𝑖 در اين رابطه
هاي حاصل ام بدست آمده از دادهiبيانگر دبي مولي جزء  𝑚𝑖 سازي واز شبيه آمدهدبي مولي بدست  ′

 شد.باتعداد کل اجزاء مي NP پتروشيمي و 
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 خطای دما -2

 شود:دما براي هر جريان با رابطه زير بيان مي خطاي

𝐸𝑟𝑟𝑇 = |
𝑇𝑖

′−𝑇𝑖

𝑇𝑖
| × 100                                                                                             (2)            

𝑇𝑖در اين رابطه
 هاي پتروشيمي است.دماي نتايج حاصل از داده 𝑇𝑖 و سازيشبيهبدست آمده از دما   ′

 خطای فشار-3

 شود:فشار براي هر جريان با رابطه زير بيان مي خطاي

        𝐸𝑟𝑟𝑃 = |
𝑃𝑖

′−𝑃𝑖

𝑃𝑖
| × 100                                                                                               

(3              )  

𝑃𝑖در اين رابطه 
 هاي پتروشيمي است.فشار حاصل از داده 𝑃𝑖 سازي وبدست آمده از شبيهفشار   ′

 خطای كل

 آيد:خاص، از مجموع سه خطايي که در باال ذکر شد بدست مي جريانخطاي کل براي يک 

Error= 𝐸𝑟𝑟𝐹+ 𝐸𝑟𝑟𝑇+𝐸𝑟𝑟𝑃                                                                                                        (4)  

سازي با هدف رسيدن به فشار و ي اطالعات موجود در مورد مشخصات خوراک ورودي و محصول اين برج، شبيهبر پايه

مختلف صورت پذيرفته است. با استفاده از روشي که در مقدمه ذکر شد،  هاي خروجي با استفاده از معادالت حالتدبي جريان

ي حالت محاسبه ي معادلهر نهايت خطاي کلي هر جريان و خطاخطاي ترکيب درصد، دما و فشار براي نتايج محاسبه شده و د

 گردد.است ارائه ميي عملکرد معادالت ي حالت که معيار قضاوت دربارهخواهد گرديد و در پايان خطاي کلي معادله

 برج دی اتانایزرسازی شرح فرآیند و شبیه

يبات اتان از ساير ترکباشد که وظيفه آن جداسازي مي جمپتروشيمي در واقع  اتانايزرديسازي برج تقطير (، شبيه1شکل )

 25و  1هاي برج بين سينيهاي اين سيني و يک جوش آور است. خوراک 41برج دي اتانايزر داراي  دهدرا نشان مي باشد،مي

گردند. به صورت گاز از باالي برج خارج مي 457به صورت مايع از جوش آور و جريان  454شود. جريان تقسيم و وارد برج مي

-Peng-Robinson ،Soave- Redlich-Kwong ،Chaoمعادله ترموديناميکي  3سازي اين برج با استفاده از نتايج شبيه

Seader، ي حالت شود در اين برج معادلهآورده شده است. همانطور که مالحظه مي (3تا )(1 )در جدولPeng-Robinson 

 .داراي کمترين خطا است.
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 اتانایزرسازی پایا برج دی. شبیه1شکل

 

 Soave- Redlich-Kwongسازی پایا با استفاده از معادله حالتهای طراحی و نتایج شبیه.داده1جدول 

 پارامترها های حاصل از طراحیداده سازیهای حاصل از شبیهداده درصد خطا%

 (℃)دما 56 56.996605 -1.78

 (bar)فشار 23.9 24.3 -1.67

𝑘𝑚𝑜𝑙)دبي مولي 3981 3971.10711 0.25 ℎ𝑟⁄ ) 

 (KWبارحرارتي ريبويلر ) 6699 6720.54 0.321-
- - - 

 جزء مولي

1.21- 
 

0.00404845 

 
0.004 𝐶2𝐻2 

0.013- 0.59847733 0.5984 𝐶2𝐻4 

1.78 0.38976784 0.3969 𝐶2𝐻6 

9.2 0.00454012 0.005 𝑪𝟑𝑯𝟔 

 Peng-Robinson سازی پایا با استفاده از معادله حالت ترمودینامیکی های طراحی و نتایج شبیهداده .2جدول
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 پارامترها های حاصل از طراحیداده سازیهای حاصل از شبیهداده درصد خطا%

 (℃)دما 56 56 0

 (bar)فشار 23.9 23.97 -0.29

𝑘𝑚𝑜𝑙)دبي مولي 3981 3979 0.050 ℎ𝑟⁄ ) 

 (KWبارحرارتي ريبويلر ) 6699 6697.85674 0.0171
- - - 

 جزء مولي

1.162- 0.00404649 

 

0.004 𝐶2𝐻2 

0.012- 0.5984714 0.5984 𝐶2𝐻4 

0.403 0.3953073 0.3969 𝐶2𝐻6 

10.47- 
 

0.00552393 

 

0.005 𝑪𝟑𝑯𝟔 

 

 Chao-Seader سازی پایا با استفاده از معادله حالت ترمودینامیکیهای طراحی و نتایج شبیهداده .3جدول

 پارامترها های حاصل از طراحیداده سازیهای حاصل از شبیهداده درصد خطا%

 (℃)دما 56 56.8968 -1.60

 (bar)فشار 23.9 24.1 -0.84

𝑘𝑚𝑜𝑙)دبي مولي 3981 3976.93617 0.102 ℎ𝑟⁄ ) 

 (KWبارحرارتي ريبويلر ) 6699 6712.45 0.201-

 جزء مولي - - -

1.49- 0.00405973 0.004 𝐶2𝐻2 

0.016- 0.59849349 0.5984 𝐶2𝐻4 

0.84 0.39356284 0.3969 𝐶2𝐻6 

37.65 0.00311756 0.005 𝑪𝟑𝑯𝟔 
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 آورجوش دماي نظر واحد، از نقطه واقعي شرايط با يکديگر مذکور با ترموديناميکي هايمدل سه عملکرد(، 2در شکل )

حاصل نموده  56 ℃را  آور(دماي پايين برج )دماي جوش ميزان Peng-Robinsonمدل  شود،مي نتيجهکه مقايسه شده است، 

از اين رو .و داراي بهترين جواب است کمترين خطاهاي طراحي و نسبت به داده تر بودههاي ترموديناميکي موفقو از ساير مدل

 Peng-Robinsonدر مدل توان ضمن داشتن راندمان خوب براي برج، کاهش مصرف انرژي را نيز اعمال نمود. همچنين مي

 هاختالف دماي باال و پايين برج نسبت به حالت قبل کاهش يافته و دماي پايين برج به شرايط واقعي نزديکتر گشته است، ک

 باشد.سازي مينشانگر باال رفتن دقت شبيه

 

 

 واقعی مقدار پیشنهادی و ترمودینامیکی هایمدل اعمال با یکدیگر، با افزارنرم توسط شده محاسبه مقادیر . مقایسه2شکل

  آوردمای جوش نظر نقطه از واحد

 مصرفي انرژي نظر واحد، از نقطه واقعي شرايط با و يکديگر مذکور با ترموديناميکي هايمدل سه عملکرد(، 3در شکل )

 مصرفي مقدار انرژي Peng-Robinsonبه جزء مدل  هامدل تمامي گردد که درمشاهده مي مقايسه شده است، و آورجوش

 برج پايين در بخصوص تلفات حرارتي امر اين علت رسدمي نظر به که است، واقعي شرايط از سازي بيشترشبيه از آمده بدست

 بايد انتخابي ترموديناميکي مدل رو اين از .گيردصورت نمي آلايده کامالً بصورت فرآيندي هر که است طبيعي البته باشد.مي

باشد.  داشته مصرفي انرژي ميزان به نسبت معقول و کم انحراف يک بايستي خوب در جداسازي  اجزاء دقت داشتن بر عالوه

در  KW 85674/6697با ميزان مصرف انرژي  Peng-Robinsonشود، مدل ترموديناميکي ( مشاهده مي3از شکل ) همچنين

 دارد. انرژي مصرف ميزان در بهتري بينيپيش داراي آورجوش

55.4
55.6
55.8

56
56.2
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56.6
56.8
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57.2
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 مقدار پیشنهادی و ترمودینامیکی هایمدل اعمال با یکدیگر، با افزارنرم توسط شده محاسبه مقادیر . مقایسه3شکل

  آورجوش مصرفی انرژی نظر نقطه از واحد واقعی

 گیرینتیجه  

نسبت به Peng-Robinson دهد که مدل ترموديناميکي نشان مي اتانايزرسازي برج جداساز دي نتايج حاصل از شبيه

سازي برج اين واحد از خطاي کمتري برخوردار بوده و براي شبيه Chao-Seader  و Soave- Redlich-Kwongهاي مدل

با توجه به داشتن  Peng-Robinsonهاي ترموديناميکي ديگر است. و همچنين با بکارگيري مدل ترموديناميکي مناسبتر از مدل

/ درصد حاصل شد، که 0171سازي براي بار حرارتي دقت بيشتر و ايجاد شرايط مساعدتر انتخاب شد. در اين حالت خطاي شبيه

سازي انرژي توان بهينهگردد از اين رو ميمي 1435/1 (KW)مقداربا حفظ راندمان مناسب برج، باعث کاهش انرژي مصرفي به 

 را نيز مورد ارزيابي قرار داد.
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Compare 3 thermodynamic model to optimize energy 

consumption in de-ethanizer tower JPC 
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Abstract. 

In this study, three models of thermodynamic efficiency Peng-Robinson, Soave- Redlich-

Kwong, Chao-Seader, de-ethanizer tower Jam Petrochemical Complex in simulation using 

Aspen Plus software is examined. The quantity of simulated include: temperature, pressure, 

flow rate and Barratry reboiler is Molly. The efficiency review de-ethanizer tower located 

in the unit in order to create optimum conditions, can help to increase productivity and 

ultimately the Switch Most of these petrochemicals. With multiple simulation found that 

the Peng-Robinson thermodynamic model other than the current situation gives us the best 

results. To the Peng-Robinson thermodynamic models with the most isolated and least 

energy consumption achieved the best result was, in the end (KW) 1435/1 is expected to 

be energy-saving energy optimization hence can be evaluated Contract. 
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