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چکیده
واحد تفکیک هیدروکربن های مایع در پاالیشگاههای گازی بهمنظور جداسازی پروپان و بوتان از جریان
برش های سنگین تر از اتان ارسالی از واحد باالدست مورداستفاده قرار میگیرد ،این واحد از دو برج
تقطیر جهت تفکیک برشهای پروپان و بوتان از خوراك ورودی استفاده میکند که انرژی زیادی در باال و
پایین برج به منظور تامین دمای تفکیک برش های هیدروکربنی در ریبویلر و کولرهای هوایی که نقش
کندانسور را برای این برجها دارند ،مصرف می شود.به همین دلیل همواره یکی از دغدغه های مهندسین
فرآیند در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی بوده است .بنابراین در این مقاله با استفاده از شبیهسازی برج
ها و تجهیزات مربوطه به کمک نرم افزار  ، Aspen Hysysدو پارامتر تاثیرگذار در میزان مصرف انرژی در
برجهای تقطیر شامل دمای جریان برگشتی به برج و نیز نسبت جریان برگشتی به برج مورد بررسی قرار
گرفته و سپس با تلفیق تست های میدانی و نتایج شبیه سازی ،دو پارامتر یادشده بهینه شده و کاهش
02تا  02درصدی مصرف انرژی در این واحد محقق شده است.
واژگان كلیدی :بهینهسازی انرژی،تفکیک پروپان و بوتان،برج تقطیر،نسبت جریان برگشتی
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مقدمه
همواره یکی از دغدغههای مهندسین صنایع نفت و گاز در بخشهای جداسازی برشهای هیدروکربنی به کمک برجهای تقطیر
مصرف قابلتوجه انرژی در قسمت جوش آور و نیز میعان کننده این برجهاست .بخش جوش آور که وظیفه به جوش آوردن و
جداسازی اجزای هیدروکربنی سبک از محصول پایین برج و نیز تأمین جریان باالرونده داخلی برج جهت انتقال جرم را به عهده
دارد شامل انواع مبدلهای حرارتی است که نوع آن بسته به نوع سیال ورودی به مبدل ،ترکیبات آن،نقطهجوش سیال و انرژی
موردنیاز جهت رسیدن به آن و نیز عواملی دیگر ازجمله عوامل اقتصادی انتخاب میشود و هر یک به شکلی متمایز انرژی
حرارتی موردنیاز برای این فرایند را تأمین میکند،در این میان استفاده از کوره بهعنوان جوش آور و یا روغن داغ و بخار کم
فشار بهعنوان سیال گرمکننده در یک مبدل حرارتی ازجمله روشهای رایج است).(Kister, 1990
بخش میعان کننده برج نیز که وظیفه مایع سازی جزئی یا کلی جریان خروجی از باالی برج جهت تولید جریان عاری ساز
باالی برج بهمنظور رسیدن به خلوص مدنظر در محصول باالی برج را به عهده دارد میتواند انواع مختلفی از مبدلها را با توجه
به نوع و ترکیب محصول باالی برج و نقطه میعان آن در برگیرد که استفاده از کولرهایی با سیال مبرد آب یا پروپان و یا
کولرهای هوایی ازجمله آنها است.
در پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی واحد جداسازی پروپان و سپس بوتان از جریان  +0Cارسالی از واحد باالدست است که شامل
دو برج تقطیر پروپان زدا و بوتان زدا اس است ،برج پروپان زدا در فشار حدود  00بار کار میکند که دمای اشباع پروپان در
این فشار برابر با  16درجه سلسیوس است و برج بوتان زدا در فشار حدود  8بار کار میکند که در این فشار دمای اشباع بوتان
برابر با  16/2درجه سلسیوس است.جوش آورهای هر دو برج از نوع  Kettleاست که از بخار فشار پایین با فشار  2/2بار و دمای
 612درجه سلسیوس بهعنوان سیال گرمکننده استفاده میکنند.
در شرایط قبل از بهینه سازی ،میزان بخار مصرفی جهت ایجاد دمای  601درجه سلسیوس در  Sensitive Trayدر برج پروپان
زدا حدود  06- 02تن بر ساعت و در برج بوتان زدا این میزان جهت ایجاد دمای  661درجه سلسیوس  8-1/2تن بر ساعت
بوده است .میعان کنندههای هر دو برج نیز از نوع کولر هوایی است که در برج اول تعداد  60عدد کولر هوایی دور ثابت با توان
طراحی  022کیلووات و در برج دوم  1عدد از همین نوع  Air Fanبه این منظور در نظر گرفته شده است.
همچنین به منظور تطبیق دادههای شبیهسازی با دادههای واقعی ازنظر انرژی  ،مقدار انرژی الزم جهت تولید یک تن بر ساعت
بخار از آب با دمای  02درجه سلسیوس و فشار  6اتمسفر معادل با  168/6کیلووات در نظر گرفتهشده است.دو عامل مؤثر در
مصرف انرژی برجهای تقطیر که در این مقاله اقدام به بررسی و بهینهسازی آنها شده است عبارتند از:
 دمای جریان برگشتی به برج
 نسبت جریان برگشتی به برج

روش تحقیق
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در حالت قبل از بهینهسازی دمای جریان برگشتی در هر دو برج در محدوده ی  62-62درجه سلسیوس کنترل میشد و
نسبت جریان برگشتی در برج پروپان زدا برابر  6و در برج بوتان زدا معادل با  0تنظیمشده بود.بهمنظور بررسی مقدار اثر این دو
پارامتر روی میزان انرژی مصرفی و یافتن مقادیر بهینه آنها اقدام به شبیهسازی این واحد توسط نرمافزار 8.1Aspen HYSYS
شد که تصویر  PFDواحد شبیهسازیشده در زیر آمده است.

شکل  : 1محیط شبیهسازیشده با HYSYS 8.6

جهت بررسی میزان دقت شبیهسازی و اطمینان از معتبر بودن نتایج آن سه پارامتر زیر برای مقایسه بین نتایج شبیهسازی و
دادههای واقعی واحد در نظر گرفته شد:
 -6مقدار محصول تولیدی برحسب تن /روز
 -0خلوص محصول تولیدی
 -6دمای  Sensitive Trayو پروفایل دمایی و فشاری برجهای تقطیر
برای مقدار محصول تولیدی ،نتایج شبیهسازی با گزارشات تولید روزانه پاالیشگاه ،برای خلوص محصول تولیدشده نتایج
شبیهسازی با نتایج روزانه آزمایشگاه و برای پروفایل دمایی و فشاری برجها .اطالعات شبیهسازی با دادههای استخراجشده
مقایسه گردید و در هر سه مورد دادههای مربوط به حالت عملیاتی کامالً نرمال واحد مدنظر قرار گرفت که نتایج به شرح زیر
است :
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جدول  .1مقایسه نتایج شبیه سازی و مقادیر واقعی فرآیند
پروفایل

پروفایل

فشاری برج

فشاری برج

دی بوتانایزر

دی پروپانایزر

كامالً منطبق

كامالً منطبق

Sensitive Tray

Sensitive Tray

برج دی

برج دی

بوتانایزر ()Cᵒ

پروپانایزر ()Cᵒ

خلوص

خلوص

تولیدی

تولیدی

بوتان

پروپان

بوتان

پروپان

تولیدی

تولیدی

111/5

121/5

%69

%66

1011

2111

مقدار واقعی

111/4

121/9

69/5

69/1

1044

2111

نتیجه

% 1/16

% 1/11

% 1/ 5

% 1/ 0

% 0/ 0

% 4/ 2

شبیهسازی
 %خطا

با توجه به نتایج جدول  6که مؤید دقت باالی شبیهسازی انجام شده می باشد اقدام به بررسی تاثیر دو پارامتر دمای جریان
برگشتی و نسبت جریان برگشتی بر روی میزان مصرف انرژی شد .الزم به ذکر است که مقدار محصول تولیدی و نیز خلوص آن
دو هدف اصلی در این واحد هستند و هرگونه تغییرات جهت کاهش مصرف انرژی باید بهگونهای لحاظ گردد که مقادیر این دو
در محدوده مجاز طراحی قرار گیرند.
یافته ها
تاثیر دمای جریان برگشتی در بهینه سازی انرژی
جریان برگشتی مایع اشباعی است که با گرفتن گرمای نهان بخارات خروجی از باالی برج حاصل میشود ) . (Perry,1990اما
در صنعت و بهویژه زمانی که جریان برگشتی توسط یک پمپ به برج بازمیگردد به خاطر فراهم آوردن شرایط ایمن و مناسب
برای عملکرد پمپ و اجتناب از رخ دادن پدیدهی کاویتاسیون ناشی از تشکیل حبابهای بخار  .دمای جریان برگشتی
میبایست کمتر از دمای اشباع سیال باشد و بهصورت مایع مادون سرد به برج بازگردانده شود) . (King, 2011میزان سردسازی
جریان برگشتی وابسته به شرایط محیطی و فرایندی است اما معموالً میزان سردسازی بهاندازهای انجام میشود که جریان مایع
هنگام ورود به پمپ حدود  2درجه سلسیوس زیر دمای اشباع خود باشد در مناطق گرمی مانند عسلویه ،جهت اطمینان از
سالمت فیزیکی پمپ و همچنین عدم رسیدن به محدوده فشاری آغاز فلرینگ ،این بازه گستردهتر در نظر گرفته میشود.
در برج پروپان زدا دمای اشباع سیال برگشتی به برج  16درجه است و در برج بوتان زدا این دما  16/2درجه است که در حالت
رایج این دماها در محدوده  62-62درجه سلسیوس کنترل میشوند .بهمنظور مشخص شدن تاثیر افزایش دما روی کاهش
مصرف انرژی ،ابتدا به کمک شبیهسازی دماهای باالتر مو رد تست قرار گرفت که پس از قابل توجه بودن کاهش مصرف انرژی
بهصورت عملی در واحد اجرا شد .نتایج حاصل از شبیهسازی در جدول  0آورده شده است:
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جدول  .2افزایش دمای جریان برگشتی از میانگین  02درجه تا  51درجه و
نتایج حاصل از شبیهسازی در كاهش مصرف انرژی
جوش آور بوتان زدا

كولر هوایی بوتان زدا

جوش آور پروپان زدا

كولر هوایی پروپان زدا

9/95

6/55

15/42

19/21

9/14

9/4

10/1

14/11

1/91

1/15

2/14

1/5

تفاضل )( MW

1/1

2

0/1

0

معادل با كاهش

دمای برگشتی  02درجه
)(Duty MW

دمای برگشتی  51درجه)(Duty MW

تعداد فن/تنSteam

تغییرات ذکرشده در جدول باال در واحد عملیاتی انجام شد که بهمنظور حفظ ثبات در شرایط سیستم این افزایش دما در 2
مرحله و با افزایشهای  2درجهای انجام شد که نتایج آن در نمودار زیر قابلمشاهده است:

نمودار :1كاهش مصرف بخار در ریبویلر برج دی پروپانایزر با افزایش دمای جریان برگشتی
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نمودار : : 1كاهش مصرف بخار در ریبویلر برج دی بوتانایزر با افزایش دمای جریان برگشتی

همانگونه که بر اساس شبیهسازی انتظار میرفت میزان کاهش مصرف بخار در ریبویلرها قابلتوجه و تقریب ًا معادل با مقدار
پیشبینیشده توسط شبیهسازی بود.همچنین افزایش دما تا  22درجه مستلزم از سرویس خارج کردن تقریباً  6فن در برج
پروپان زدا و دو فن در برج بوتان زدا میباشد که درمجموع با انجام این اصالحات در دمای جریان برگشتی مقدار مصرف انرژی
در برج پروپان زدا به میزان  %68و در ریبویلر برج بوتان زدا میزان مصرف بخار آن % 61کاهش یافت.
تاثیر میزان نسبت جریان برگشتی بر بهینه سازی انرژی
جریان برگشتی نقش اصل ی را در تامین خلوص محصوالت باالی برج تقطیر دارد .مقدار بهینه آن  6/0تا  6/2برابر حداقل مقدار
جریان برگشتی تعیین میگردد) (Kister, 2006و افزایش آن بیش از مقدار بهینه تأثیری روی خلووص نخواهود داشوت و تنهوا
سبب افزایش بار حرارتی روی ریبویلر و کاندانسور خواهود شود.با اسوتفاده از روش  shortcutدر  HYSYSو اسوتفاده از معادلوه
 Underwoodمقادیر حداقل جریان برگشتی و بازهی بهینه جریان برگشتی برای دو برج مطابق جدول  6به دست آمده است.

جدول  .0مقادیر حداقل جریان برگشتی و بازهی بهینه جریان برگشتی محاسبه شده
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نسبت جریان برگشتی بهینه

حداقل نسبت جریان برگشتی

2.5 - 3.2

2.15

برج پروپان زدا

1.75– 2.2

1.45

برج دی بوتان زدا
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بهمنظور پیدا کردن نقطه بهینه در این بازه که هم خلوص محصول تضمین شود و هم مصرف انرژی به حداقل برسد بازههای
ذکر شده در شبیهسازی اعمال شد که نتایج آن برای پروپان و بوتان به ترتیب در جداول زیر آمده است:
جدول  .4تاثیر نسبت جریان برگشتی در خلوص محصول پروپان
خلوص پروپان (درصد مولی)

بار حرارتی كاندانسور)(MW

بار حرارتی ریبویلر)(MW

Reflux ratio

96.6 %
97 %
97.3 %
97.5 %
97.7 %
97.9 %
98 %

10.74
11
11.28
11.55
11.9
12.1
12.42

10.55
10.85
11.11
11.39
11.73
11.96
12.3

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1

98.1 %

12.72

12.6

3.2

جدول  .5تاثیر نسبت جریان برگشتی در خلوص محصول بوتان
خلوص بوتان (درصد مولی)

بار حرارتی كاندانسور )(MW

بار حرارتی ریبویلر)(MW

Reflux ratio

95 %
95.5 %
95.9 %
96 %
96.1 %
96.1 %

6.73
7
7.22
7.47
7.7
7.97

4.58
4.85
5.08
5.33
5.55
5.83

1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

تعهد تولید برای خلوص محصوالت پروپان و بوتان در پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی به ترتیب  %61مولی و  %62مولی است
بنابراین طبق نتایج حاصله مقدار نسبت جریان برگشتی بهینه برای برج دی پروپانایزر  0/1و برای برج دی بوتانایزر  6/8حاصل
گردید که عمال تغییری در تعهد مدنظر صورت نگرفت .با اعمال این تغییرات در نسبت جریان برگشتی در برج دی پروپانایزر
حدود  6/2تن بر ساعت مصرف بخار اشباع کاهش یافت و نیز بهطور میانگین  0فن هوایی نیز از سرویس خارج شد که معادل
با کاهش حدود  8درصدی مصرف انرژی در بخش برق و بخار بود .در برج دی بوتانایزر نیز میزان کاهش مصرف بخار  ./2تن بر
ساعت و یک فن نیز از سرویس خارج شد که معادل با کاهش  %6مصرف انرژی در بخشهای برق و بخار این برج محسوب می
شد.
نتیجهگیری
بهینه نمودن دمای جریان برگشتی و نیز نسبت جریان برگشتی در برجهای تقطیر یکی از عوامل مؤثر بر کاهش مصرف انرژی
آنها است.در این مطالعه موردی ،با تنظیم دمای جریان برگشتی روی  22درجه سلسیوس و نیز تنظیم نسبت جریان برگشتی
برای برج دی پروپانایزر از  6روی  0/1و برج دی بوتانایزر از  0روی  6/8درمجموع میزان مصرف انرژی در برج پروپان زدا %01
و در برج بوتان زدا  %02کاهش یافت .در کنار کاهش مصرف انرژی ،با از سرویس خارج کردن تعداد فنهای هوایی بیشتر در
حین عملیات ،مدتزمان تعمیرات دورهای آنها افزایش یافته و هزینه های تعمیر و نگهداری آن نیز کاهش خواهش خواهد
یافت.
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