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نرم افزار جزيره سيري با  ژي بخش جذب واحد تصفيه گازكاهش مصرف انر

Aspen Hysys  
   

  4، امين اله مراد زاده 3 حسين قهرماني،  2احسان بهرامي، 1 حسن زارع علي آبادي

  
  گروه مهندسي شيمي مجتمع عالي فني و مهندسي قوچان استاديار -1

  گاه آزاد اسالمي واحد شاهروددانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانش -2
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان گروه مهندسي شيمي استاديار -3

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -4
h_a_zare@Yahoo.Com  

   
  
  
  

  چكيده 
گاز شيرين  اوليه ، اييزد نمدما و به منظور كاهش  در واحد تصفيه گاز جزيره سيري حال حاضردر 

 52به درجه سانتيگراد  59از آمين را به كولر هوايي ارسال نموده و دماي آن را  خروجي از برج جذب
جذب  بخشبراي  انتگراسيون حرارتي (يكپارچه سازي انرژي)در اين مقاله . درجه سانتيگراد مي رسانند 

،  گرديدارائه  آن يبرااهش مصرف انرژي و روشي با هدف ك صورت گرفت واحد تصفيه گاز جزيره سيري
نشان داد كه در صورت استفاده از روش  Aspen Hysysبا نرم افزار  نتايج حاصل از شبيه سازي

و اين تجهيز بطور كامل  داشته درصد كاهش 100 ذكركولر هوايي فوق المصرفي در  برقپيشنهادي ميزان 
آورد بر اساس بردر نهايت .  م برگردانده خواهد شدو هزينه هاي ناشي از آن به سيست از فرآيند حذف

دالر سرمايه  411360ساالنه  مشخص گرديد كه در اثر استفاده از روش پيشنهادي اقتصادي صورت گرفته
  مي شود . برگردانده

  
   ASPEN HYSYSنرم افزار ،  انتگراسيون حرارتيژي ، انر كاهش مصرفهاي كليدي:  واژه

 
  

                                                           
  استاديار گروه مهندسي شيمي مجتمع عالي فني و مهندسي قوچان -1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -2
  اد اسالمي واحد قوچاناستاديار گروه مهندسي شيمي دانشگاه آز -3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -4
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   همقدم - 1
 نديگو يم يساز نهيرا به نديفرا كيمسئله در  كي يراه حل موثر و اقتصاد نييخاص به منظور تع يروش ها يريكار گب       
 انيراه حل از م ايجواب  نيبا انتخاب بهتر يساز نهيباشد ، به يم عيدر صنا يريگ ميابزار تصم نياز عمده تر يساز نهي. به

مرتبط با موضوع ، محاسبات  يو نرم افزارها انهيسر و كار دارد . البته را يكمموثر  يروش ها يريمحتمل با بكارگ يجواب ها
] . حفظ انرژي در طراحي يك واحد شيميايي همواره يكي از مهمترين 1دهند [ يانجام م نهيو با حداقل هز ريالزم را امكان پذ

محاسبات  نيتر يمورد نياز يك پروسه از اصل يياباشد به عالوه تعين كمترين مقدار انرژي گرمايي و سرم يموارد مورد توجه م
براي تعين مقدار ذخيره انرژي است بنابراين انتگراسيون حرارتي (يكپارچه كردن انرژي) يكي از عوامل مهم در طراحي هاي 

 ناختهش يمصرف انرژ يساز نهيپژوهشگران و دانشمندان فعال در عرصه به يبرا نچيپ ي] . نام تكنولوژ2اقتصادي مي باشد [
 ياستفاده م يبه منظور كاهش مصرف انرژ يحرارت يشبكه مبدل ها يو بررس ليتحل يبرا يتكنولوژ نيشده و آشناست . ا

بعنوان نقطه  نچيآن ها بر نقطه پ ديپرداختند . تاك يانرژ افتيمهم در باز يبعنوان ابزار يبيترك يشود . پژوهشگران به منحن
 نچيپ يآن انتخاب نمودند . تا به امروز تكنولوژ يرا برا نچيپ يعلت نام تكنولوژ نيهم هبود و ب يانرژ افتيدر باز يديكل
 يو كوره ها استفاده م ريتقط يبرج ها يساز نهيبه يبرا يحرارت ينموده است و عالوه بر شبكه مبدل ها ياديز يها شرفتيپ

  ] .3شد [
  
  گاز جزیره سیریتصفيه شرح واحد  - 2

ام (شماره  18درجه سانتيگراد از زير سيني  52كيلو پاسكال و دماي  5402ور از فيلتر با فشار گاز ترش پس از عبابتدا 
قرار مي گيرد .  گذاري از باال به پايين) وارد برج تماس دهنده آمين شده و در تماس (موازي و نا همسو) با محلول آمين

درجه سانتيگراد به كولر هوايي  59ي بوده كه با دماي خروجي از باالي برج تماس دهنده جريان گاز عاري از گازهاي اسيد
كولر هوايي بصورت دو فازي به شستشو دهنده آمين وارد شده  ازدرجه كاهش مي يابد . خروجي  52ارسال شده و دماي آن تا 

آمين فرستاده  ) به جدا كننده آنيRich Amineو مايعات گرفته شده از پايين به همراه جريان آمين غني از گازهاي اسيدي (
جريان آمين  . شيرين خروجي از باالي شستشو دهنده به واحد نم زدايي ارسال خواهد شد گاز) 1(شكل شماره  مي شوند

خروجي از پايين برج تماس دهنده پس از كاهش فشار (فلش شدن) به جدا كننده دو فازي وارد شده و در اين تجهيز بخشي از 
كيلو  478مايع جدا شده از پايين با فشار زي شده و به فلر گاز اسيدي ارسال مي شوند . گاز هاي سبك همراه از آن جداسا

درجه سانتيگراد از  9/98با دماي آمين وارد شده و در تبادل حرارت با جريان آمين احيا شده  –پاسكال به مبدل معروف آمين 
كيلو  4/199و  3/177باال و پايين اين برج بترتيب فشار عملياتي  . )2(شكل شماره  سيني سوم به برج احيا وارد مي شود

درجه سانتيگراد وارد كولر هوايي  6/102بخار باالسري با دماي  پاسكال بوده و كندانسور آن از نوع كامال برگشتي مي باشد .
نده خارج شده و درجه سانتيگراد كندانس و به رفالكس درام وارد مي شود . گاز اسيدي از باالي جدا كن 55شده و تا دماي 

در پايين برج نيز به تحت عنوان مايع برگشتي به سيني اول وارد مي شود . مايع پاييني نيز پس از عبور از پمپ برگشتي ، 
منظور تامين گرماي مورد نياز بخش دفع از بخار استفاده مي كنند . خروجي از پايين ستون آمين احيا شده مي باشد (شكل 

 86آمين وارد و پس از تبادل حرارت با آمين غني با دماي  –درجه سانتيگراد به مبدل آمين  3/121) كه با دماي 2شماره 
درجه سانتيگراد به پمپ گردش آمين وارد شده و پس از رسيدن به فشار خوراك ، وارد كولر آمين (كولر هوايي) مي شود . در 

درجه سانتيگراد خنك شده و از سيني سوم وارد  55دماي اين كولر محلول آمين به منظور بازگشت به برج تماس دهنده تا 
برج جذب گاز مي شود . به منظور شستشوي حالل احتمالي به همراه گاز ، از سيني اول جريان آب به برج تزريق مي نمايند 

]4. [  
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گاز جزیره سیریتصفيه واحد : شماتیک شبیه سازی  ١شکل   

 
 

 
يا آمينبرج اح: شماتیک شبیه سازی  ٢شکل   
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  بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق - 3
يكي از مشکالت واحدهای پتروشیمیایی در مناطق گرمسیر کشور ، بحث سرمایش جریان های فرآیندی می 
باشد که در اکثر موارد هزینه های زیادی را متوجه این واحد ها می نماید . در واحد تصفیه گاز جزیره سیری نیز به 

در ابعاد بزرگ استفاده  )١(شكل شماره  از شیرین خروجی از باالی برج تماس دهنده از کولر هواییمنظور کاهش دمای گ
و اين در حالي است كه مي توان با استفاده از  كه هزینه برق مصرفی در این تجهیز مطمئنا قابل توجه می باشد می کنند

از این دست فائق  هاییتکنیک های مرتبط با مبحث بهینه سازی انرژی از جمله اصالح شبکه مبدل حرارتی بر هزینه 
بر اساس قيمت هر كيلووات ساعت  بطور کلی می توان ضرورت تحقیق را کاهش مصرف انرژی در این واحد دانست . آمد .
کیلووات  ٨٥٧، هزینه ساالیانه مصرف برق در کولر هوایی فوق الذکر با توجه به انرژی مصرفی در آن که برابر با  ]٥[ برق

دالر برآورد گردید که مطمئنا می توان با استفاده از روش های مبتنی بر بهینه سازی  ٤١١٣٦٠، معادل با ] ٤[ می باشد
  نمود .انرژی این هزینه را کاهش و در گامی فراتر حذف 

      
  در واحد تصفیه گاز جزیره سیریروش ارائه شده با هدف کاهش مصرف انرژی  -4

 در پـي داشـته  به منظور ارائه روشي كه بتواند با صرف كمترين هزينه سرمايه گذاري بيشترين كـاهش مصـرف انـرژي را            
 ASPEN HTFS(شبيه سازي كلي فرآينـد) و  ASPEN HYSYSابتدا فرآيند فعلي را با استفاده از شبيه سازهاي تجاري  ،باشد 

(شبيه سازي و طراحي مبدل هاي حرارتي) ، شبيه سازي نموده و در گام بعدي يك سناريو مناسـب جهـت اسـتفاده از انـرژي     
خروجي از  هاي جريان هاي فرآيند تعريف گرديد . پس از بررسي تمام جريان هاي موجود در فرآيند مشخص گرديد كه جريان

دماي بسيار مطلوبي بوده و مي توان از آن به منظـور افـزايش   اختالف  االي برج تماس دهنده و گاز ترش ورودي به برج دارايب
مصـرف   درصـدي  100استفاده نمود كه در اين صورت عالوه بر كاهش و كاهش دماي جريان گاز شيرين دماي جريان خوراك 

،  هاي مذكور . جهت استفاده از انرژي جريان صورت مي گيردنيز  از شيرينگجريان  خنك سازي، عمليات  كولر هواييدر برق 
جريـان گـاز   به اين ترتيب كه .  لوله مي باشد –) پوسته 3بهترين راه استفاده از يك مبدل حرارتي (سايزينگ در جدول شماره 

كـه در نتيجـه دمـاي    رار گرفتـه  در تبادل حـرارت قـ  ) 3(شكل شماره  pinch exchanger مبدل حرارتي در و گاز شيرين ترش
درجه رسيده و بصورت دو فازي به شستشو دهنده وارد مي شود . يكي از مالحظات صورت گرفتـه در   53جريان گاز شيرين به 

روش پيشنهادي غلظت گاز هاي اسيدي بويژه سولفيد هيدروژن در گاز شيرين مي باشد زيرا در اثر تبـادل حـرارت دو جريـان    
بر اساس نتايج شـبيه   .) 2(مقايسه در جدول شماره درجه سانتيگراد مي رسد  5/54ز ترش افزايش يافته و به مذكور ، دماي گا

سازي در صورت استفاده از روش ارائه شده عالوه بر كاهش مصرف برق ، ميزان گاز هاي اسيدي در گاز شيرين در حد مطلـوب  
  . ماند خواهد

  
هر دو حالت: مقايسه نتايج شبيه سازي براي  2جدول   

 روش ارائه شده فرآيند فعلي موضوع
 0 857 مصرف برق در كولر (كيلووات)

 دماي گاز شيرين ارسالي به واحد نم زدايي
 (سانتيگراد)

52 53 

5/54 52 دماي گاز ترش به برج تماس دهنده (سانتيگراد)  
000001/0 كسر مولي سولفيد هيدروژن  0/0  
000025/0 كسر مولي دي اكسيد كربن  000021/0  
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  : شماتیک شبیه سازی روش ارائه شده ٣شکل 

  
پیشنهادیحرارتی استفاده شده در روش  : سایزینگ مبدل ٣جدول   

 تعداد لوله ها ٧٨٠

 گذر های لوله ١

 طول لوله (متر) ٦

٨/٠  قطر پوسته (متر) 

٠٠٢/٠  ضخامت لوله (متر) 

 تعداد بافل ١٠

 افت فشار لوله (کیلوپاسکال) ٤٤

 افت فشار پوسته (کیلوپاسکال) ٤٤

 تعداد پوسته ١

٠١٦/٠  قطر لوله (متر) 

  

  برآورد اقتصادي روش ارائه شده -5
ادي براي آن صورت گرفت . به ) ، برآورد اقتص3به منظور بررسي توجيه پذيري اقتصادي روش ارائه شده (شكل شماره        

طرح پيشنهادي محاسبه و با سود حاصل  )Pinch Exchanger د مبدل حرارتي(هزينه خري اين ترتيب كه هزينه سرمايه گذاري
. براي اين منظور هزينه سرمايه گذاري معطوف به هزينه خريد مبدل حرارتي استفاده شده و سود حاصل  از آن مقايسه گرديد

البته هزينه تعمير و نگهداري مبدل حرارتي در نظر گرفته شد . برق ادي بازگشت سرمايه ناشي از كاهش مصرف از طرح پيشنه
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) با هزينه تعمير نگهداري كولر هوايي كه در اثر استفاده از طرح پيشنهادي از 3استفاده شده در روش پيشنهادي (شكل شماره 
  ه شد .فرآيند حذف مي شود ، يكسان و برابر در نظر گرفت

  

بازگشت سرمايه= كاهش برق مصرفي در كولر هواييميزان ] × 5[هر كيلووات ساعت قيمت×  8000  
بازگشت سرمايه=  857×  06/0 $ × 8000 = 411360دالر در سال   

  بصورت زير محاسبه شده : +Aspen HTFSتخصصي  هزينه هاي مبدل حرارتي نيز با استفاده از نرم افزار
ه كشي= هزينه لول $7190  

= هزينه كارگر 35446 $  
= هزينه مواد 24931 $                        
= قيمت فروش $64710  

 
نتايج حاصل از روش پيشنهادي - 6    
  جذبدر بخش كولر هوايي در  برقدرصدي مصرف  100كاهش  -1

 و كاهش مصرف بخار در ريبويلر برج احيا آمين  –عملكرد مبدل آمين  دبهبو -2

 صاديتوجيه پذيري اقت -3

 

  گيرينتيجه -7
قابل حصول از انجـام پـروژه    يخواهد بود كه البته در آمدها يگذار هيسرما نهيپروژه مستلزم هز نيانجام ا ياز نظر اقتصاد      

  .خواهد داشت ياقتصاد هيكامال توج واحد تصفيه گاز جزيره سيري يو سود پروژه برا هياست كه نرخ بازگشت سرما نيا انگريب
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