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  يكاهش مصرف انرژ دفهبا  ديفرمالده نديآفر ياصالح شبكه مبدل حرارت

   
  3، سلطانعلي حبيب پور 2رضا كامروا يدحم، 1غالمحسين حليمي فرد

  
  گرايش مهندسي محيط زيستكارشناسي ارشد مهندسي شيمي  -1

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود - 3و2
  hysyssimulationcase@yahoo.com  

   
  
  
  

  چكيده 
 حرارتي توسط بخار مبدلدو بخش سنتز فرآيند توليد فرمالدهيد ، متانول و هوا هر يك جداگانه در در 
.  و به راكتور ارسال مي شوند شده درجه سانتيگراد رسيده و سپس در يك ميكسر يكي 200دماي به  آب

درجه  100تي در تبادل با جريان آب خنك كننده ، به دماي خروجي از راكتور نيز در يك مبدل حرار
براي حرارتي  دلاصالح شبكه مبدر اين مقاله و به واحد جداسازي فرمالدهيد ارسال مي شود .  رسيده

نتايج ،  گرديدارائه  آن يبراو روشي با هدف كاهش مصرف انرژي  صورت گرفتدهيد فرمال زسنت دواح
نشان داد كه در صورت استفاده از روش پيشنهادي  Aspen Hysysافزار با نرم  حاصل از شبيه سازي

ميزان آب خنك كننده در مبدل حرارتي پس از راكتور درصد ،  100 د مذكورواحميزان بخار مصرفي در 
بر در نهايت .  يافت دخواهمبدل كاهش  1مبدل به  3درصد و در نهايت تعداد مبدل هاي حرارتي از  100

 63/4ساالنه  مشخص گرديد كه در اثر استفاده از روش پيشنهادي قتصادي صورت گرفتهآورد ااساس بر
  مي شود . برگرداندهدالر سرمايه  ميليون

  
  فرآيند فرمالدهيد ،  حرارتيصالح شبكه مبدل اژي ، انر كاهش مصرفهاي كليدي:  واژه

 
  

                                                           
  گرايش مهندسي محيط زيستسي شيمي دمهن دكارشناسي ارش -1
  سي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروددمهن ددانشجوي كارشناسي ارش -2
  سي ارشد مهندسي شيمي ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهروددانشجوي كارشنا -3
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   همقدم - 1
 نديگو يم يساز نهيرا به نديفرا كيمسئله در  كي يموثر و اقتصادراه حل  نييخاص به منظور تع يروش ها يريبكار گ       
 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  يرهاو نرم افزا انهيسر و كار دارد . البته را يموثر كم 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 اييباشد 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 

 شناخته 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 ياب نمودند . تا به امروز تكنولوژآن انتخ 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 [
  
  شرح واحد سنتز فرآيند فرمالدهيد - 2

كيلو  300) به فشار 1) در يك پمپ (شكل شماره زه به همراه متانول برگشتي از واحد جداسازيمتانول (متانول تاابتدا 
وارد مي شود . در اين مبدل  E-801پاسكال رسيده و به منظور تغيير فاز (از مايع به بخار) و افزايش دما به مبدل حرارتي 

 مي شود . درجه سانتيگراد رسيده و به بخار تبديل 200) به دماي mpsجريان متانول در تبادل حرارت با بخار فشار متوسط (
كيلو پاسكال فشرده شده و براي پيش گرم شدن وارد مبدل  300هوا كه ديگر خوراك اين فرآيند مي باشد نيز در كمپرسور تا 

درجه سانتيگراد مي رسد . خروجي از هر دو  200) به دماي hpsمي شود و در تبادل حرارت با بخار فشار باال ( E-802حرارتي 
واكنش هاي تعريف شده كه شامل  سر جمع شده و به راكتور سنتز فرمالدهيد ارسال مي شوند .مبدل فوق الذكر در يك ميك

با  )1(جدول شماره  در راكتور صورت گرفته و خروجي از راكتور احتراق ناقص متانول و هيدروژن زدايي از متانول مي باشند 
بوده و به همين دليل دماي راكتور با استفاده از  درجه سانتيگراد (واكنش سوختن ناقص متانول به شدت گرمازا 200دماي 

درجه  100وارد شده و در تماس با آب خنك كننده تا  E-803 درجه كنترل مي شود) به مبدل حرارتي 200جريان آب در 
ود به بخش جداسازي فرمالدهيد ارسال مي ش ،  جريان خروجي از مبدل حرارتي پس از راكتور سانتيگراد كاهش دما مي دهد .

 .]4. [  
  

  
: شماتيك شبيه سازي واحد سنتز فرآيند فرمالدهيد 1شكل   
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خروجي از راكتور : تركيب محصول 1جدول   

 تركيبات كسر مولي
115353/0  متانول 
003393/0 هيدروژن     
22392/0 دهيدفرمال   

000268/0  اكسيژن 
415593/0 ژننيترو   

241473/0  آب 
  

  قيقبيان مسئله و ضرورت انجام تح - 3
 استفاده مي شود . در دو مبدل حرارتياز بخار آب فشار باال  متانول و هوا پيش گرمايشهمانطور كه گفته شد به منظور 

هر دو مورد مذكور  به همين ترتيب از آب خنك كننده نيز به منظور خنك سازي جريان خروجي از راكتور استفاده مي شود .
مي نمايند . از ديد بهينه سازي انرژي عيب وارد بر اين واحد را مي  رآيند فرمالدهيدز فسنتهزينه هاي زيادي را متوجه واحد 

دانست كه در نتيجه منجر به استفاده بيش از حد  اصالح شبكه مبدل حرارتيتوان عدم استفاده از تكنيك هاي مرتبط از جمله 
و آب خنك  استفاده شده در مبدل هاربوط به بخار از منابع و هدر رفت سرمايه مي شود . به منظور درك بهتر مسئله هزينه م

  : صورت گرفت كه بصورت زير مي باشندكننده در مبدل پس از راكتور 
  

(گيگا ژول در ساعت) = هزينه بخاردلمبميزان انرژي مصرفي در ] × 5قيمت انرژي همراه بخار[×  8000  
= هزينه بخار 112/28×  16 دالر بر گيگا ژول)( × 8000 = 3598336دالر در سال   

آب = هزينه  (گيگا ژول در ساعت)دلميزان انرژي مصرفي در مب] × 5[ژي همراه آب خنك كنندهانرقيمت ×  8000  

هزينه آب=  372×  345/0 دالر بر گيگا ژول)( × 8000 = 1026996دالر در سال   
      

  واحد سنتز فرآيند فرمالدهيدروش ارائه شده با هدف كاهش مصرف انرژي  -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 نموده و در گام بعدي يك سناريو مناسـب جهـت اسـتفاده از انـرژي     (شبيه سازي و طراحي مبدل هاي حرارتي) ، 
ز جريان هاي فرآيند تعريف گرديد . پس از بررسي تمام جريان هاي موجود در فرآيند مشـخص گرديـد كـه جريـان خروجـي ا     

اسـتفاده   )هواو  متانولمخلوط دماي جريان خوراك ( زايشداراي دماي بسيار مطلوبي بوده و مي توان از آن به منظور اف راكتور
خنـك  ، عمليـات   مبدل هـا در  )بخارژي (كاهش ) كه در اين صورت عالوه بر كاهش قابل توجه مصرف انر2نمود (شكل شماره 

 دل هـاي مبـ در  بخـار درصـدي مصـرف    100نيز بهتر خواهد شد كه در نهايت منجر به كاهش  ز راكتورجريان خروجي ا زيسا
ود . جهت استفاده از انرژي جريان خروجي از راكتور ، بهترين راه استفاده از يـك مبـدل حرارتـي    پيش گرمايش خوراك مي ش
 ابتدا به مبدل حرارتي ط هوا و متانول)(مخلو لوله مي باشد . به اين ترتيب كه خوراك –) پوسته 2(سايزينگ در جدول شماره 

pinch exchanger  از راكتور تبادل حرارت نمايد . در نتيجه اين تبادل حرارت  ) ارسال شده و با جريان خروجي2(شكل شماره
  درجه سانتيگراد افزايش مي يابد . 171درجه تا  39، دماي جريان خوراك از 
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  : شماتيك شبيه سازي روش ارائه شده 2شكل 

  
پيشنهاديحرارتي استفاده شده در روش  نگ مبدل: سايزي 2جدول   

 تعداد لوله ها 300

 گذر هاي لوله 1

 طول لوله (متر) 5

7/0  قطر پوسته (متر) 

002/0  ضخامت لوله (متر) 

 تعداد بافل 12

 افت فشار لوله (كيلوپاسكال) 45

 افت فشار پوسته (كيلوپاسكال) 5

 تعداد پوسته 1

016/0  قطر لوله (متر) 

  
  برآورد اقتصادي روش ارائه شده -5

) ، برآورد اقتصادي براي آن صورت گرفت . به 2به 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  مقايسه گرديداز آن 
  در نظر گرفته شد .  خنك كننده آباز طرح پيشنهادي مجموع سود حاصل از بازگشت سرمايه ناشي از كاهش مصرف بخار و 

  

(گيگا ژول در ساعت) = هزينه بخاردلمصرفي در مبميزان انرژي ] × 5قيمت انرژي همراه بخار[×  8000  
= هزينه بخار 112/28×  16 دالر بر گيگا ژول)( × 8000=  3598336دالر در سال   

(گيگا ژول در ساعت) = هزينه آب دلميزان انرژي مصرفي در مب] × 5[ژي همراه آب خنك كنندهقيمت انر×  8000  

= هزينه آب 372×  345/0 گا ژول)دالر بر گي( × 8000=  1026996دالر در سال   
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= كل بازگشت سرمايه 1026996+  3598336=  4625332دالر در سال   
  بصورت زير محاسبه شده : +Aspen HTFSتخصصي  هزينه هاي مبدل حرارتي نيز با استفاده از نرم افزار

= هزينه لوله كشي $2770  
= هزينه كارگر 18139 $  

هزينه مواد = 7334 $                        
= قيمت فروش $26690  

 
نتايج حاصل از روش پيشنهادي -6    
 )1مبدل هاي حرارتي پيش گرمايش هوا و متانول (شكل شماره در  mpsو  hpsدرصدي مصرف بخار  100كاهش  -1

 مبدل حرارتي پس از راكتوردر  دهآب خنك كنندرصدي  100كاهش  -2

 ديحداقل هزينه سرمايه گذاري و توجيه پذيري اقتصا -3

  داد مبدل هاي حرارتي در واحد سنتز كاهش تع -4

  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 آيند فرمالدهيدفر يو سود پروژه برا هياست كه نرخ بازگشت سرما نيا انگريب
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