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 ارتقاء بهره وری انرژی در مبدل حرارتی واحدهای شیرین سازی پروپان 

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 
 
 

 شیرین سازی پروپان هایواحدحرارتی مبدل بهره وری انرژی در  ءارتقا

 

 

 
 3، رامین هاشمی2، حامد پاشازاده1عباس صداقت

 تکمیلی دانشکده تحصیالتدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بوشهر،  .1

 abas.sedaghat@gmail.com گروه مهندسی مکانیک، بوشهر، ایران 

 hamed_pashazadeh@yahoo.com آزاد اسالمی، واحد بوشهراستادیار دانشگاه  .2

 ramin61hashemi@yahoo.comاد اسالمی، واحد بوشهر آزاستادیار دانشگاه  .3

 

 
 

 چکیده
امچهون اهاکیيگی و ارزانهی با ه  ی یکه مشخصهه اهااست گاز طبیعی یکی از مهمترین منابع تامین انرژی 

 ءو ارتقهاافهيای  تويیهد  بهه منوهور ی واحد اای ااالیشهگاایاامیت فراوان آن گردیده است. کارایی و بازدا

روند مطايعات انجام گرفته در این مقايه بهه ایهن ترتیه  . از اامیت فراوانی برخوردار است نیي وری انرژی بهره
اهای  اارس جنوبی را با کمک مدارک و نقشه 11و  9فازاای  واحد شیرین سازی اروااناست که ابتدا مبدل 

سپس اثرات ناشی  ،مطابق شرایط بهره برداری مفروض شبیه سازی نموده + Aspen HTFSسازنده در نرم افيار 

 را بررسهی ...از تغییر اارامتراای طراحی در قسمت يويه شامل تعداد گذر، چیدمان يويه اا، تعهداد بفهل اها و

فشهار  بهادرجهه سهانتیگراد  01گرم کهن ارواهان نماییم. طبق مدارک موجود دمای ارواان ورودی به مبدل 
اما در  مل مشااده  .می رسدسانتیگراد درجه  01بار بوده و اس از تبادل حرارت با بخار به دمای  31دی حدو

می کنیم که به دمای خروجی مذکور نرسیده و فرآیند ما دچار اشکال می شود. يذا اهد  مها در ایهن مقايهه 

است به گونهه ای کهه دمهای  افيای  نرخ تبادل حرارتی ضمن حفظ افت فشار مجاز قید شده در طراحی اويیه
 برسد.سانتیگراد درجه  00ارواان خروجی به حدود 

 

 ، مبدل حرارتی.انرژی پروپان، بهینه سازیواژه های کلیدی: 
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 ارتقاء بهره وری انرژی در مبدل حرارتی واحدهای شیرین سازی پروپان 

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 مقدمه

مبدل اای حرارتی و به خصوص نوع اوسته و يويه به واسطه قابلیت استفاده در محدوده وسیعی از دما، دبی جرمی،  

با توجه به اامیت این نوع مبدل  شوند. از رایج ترین ابياراای مورد استفاده در صنعت شناخته می ،فشارسطح انتقال حرارت و 

.. .ی مطبوع واای تويید برق، تبرید، تهویهااالیشگاای، نیروگاه و کاربرد آن در صنایع حساسی از جمله نفت و گاز، اتروشیمی،

کنند، تالش برای قابل توجهی را در دنیای صنعتی امروزی ایفا میکه از نور تويید و مصر  انرژی نق  مؤثر و است 
اای اخیر به سر ت در در داه اااا از اامیت خاصی برخوردار است. این تالشسازی و افيای  کارآیی این نوع سیستمبهینه

تحقیقات انجام شده در  هاز جمل[ 12-1] حال ایشروی و توسعه بوده و مطايعات بسیاری در این زمینه در حال انجام است.

بینی شده در یک مبدل ی ای اا روی انتقال حرارت، افت فشار و ايینهی میان بافلسازی فاصلهتوان به بهینهاین باره می
[، بررسی تأثیر جهت بافل، برش بافل و ویسکوزیته ی سیال 13] 2112يويه توسط فالوند جوزایی و امکاران در سال -اوسته

توسط کوروش محمدی در  Eی نوع يويه با اوسته-ی یک مبدل اوستهر و ضری  انتقال حرارت سمت اوستهروی افت فشا

 اشاره کرد.[، 10] 2111سال 

يويه توسط امی شیرُدکار و -ی یک مبدل اوستهسازی ضخامت صفحه يويهبررسی اایی دیگری نیي بر روی بهینه
يويه به منوور بازیابی حرارت خروجی -ت  امل متفاوت روی یک مبدل اوسته[، تأثیر سیاال11] 2110سانگیتا بانسُد در سال 

يويه با استفاده از -[ و طراحی مبدل حرارتی اوسته11] 2111از یک موتور دیيل خودرو توسط حسین و باری در سال 

وع مبدل صورت گرفته [ به منوور افيای  کارایی این ن10] 2110دینامیک سیاالت محاسباتی توسط اَرجون و گُپو در سال 
 است.

بررسی يويه اای مبدل اای حرارتی اوسته و "( در مقايه ای با  نوان 1392)مرادی  و ایيدخو ،حاجت زادهامچنین 

مورد  را يويه اای مارایچ، ایچشی و سادهبه معرفی مشکالت مبدل اای اوسته و يويه ارداخته؛ سپس  "يويه و بهینه سازی آنها

قوانین حاکم بر انتقال حرارت از مراجع معتبر ميیت به کارگیری يويه اای  اند. در این مقايه با استخراجداده بررسی قرار
بهینه ترین حايت يويه  بهترین و ،با مطايعات ایشین مقایسه fluent نرم افيار زبدست آمده ا نتایجو  محرز شدهایچشی 

 .ایشنهاد شده است

عه به منوور افيای  دمای ارواان طراحی شده است اما به ديیل شرایط مبدل حرارتی اوسته و يويه مورد مطاي
 از مبدل آن خروجی و.. به  لت امراه بودن کاستیک با ارواان در  مل مشااده می گردد که دمای Foulingفرآیندی از قبیل 

ر این مقايه ارتقاء بهره وری درجه نرسیده و شرایط بهره برداری را با مشکل مواجه می کند. اد  ما د 01به میيان مطلوب 

انرژی در این مبدل با تغییر اارامتراای دسته يويه مبدل است به گونه ای بتوان با شرایط بهره برداری موجود نیي دمای ارواان 

 درجه برسانیم. 00خروجی را به 

 

 شرح فرآیند واحد فرآوری پروپان

 با شوی ارواان و شست توسط جنوبی اارس گاز مجتمع شرکت انجم ااالیشگاه در ارواان سازی شیرین فرایند

 برج در. شود می برج استخراج وارد سپس و هدش خنک حرارتی مبدل در ورودی ارواان ابتدا در. شود می انجام کاستیک

 آن دمای تا دگرد می مورد مطايعه ما حرارتی مبدل وارد برج از خروج از اس و هدش شسته کاستیک با ارواان استخراج

.  شود می نهایی شوی و شست 7 % کاستیک با آنجا در و هدش finishing drum وارد سپس. درجه سانتیگراد برسد 07به

. شود می شسته آب با propane caustic settler درام از گذشتن با حرارتی مبدل در شدن خنک از اس شیرین ارواان

  د.گردمی  رسالآن به واحد ذخیره سازی ا ازاس و رفته  زدایی آب بخ  به و شده فیلتر وارد سپس
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 ارتقاء بهره وری انرژی در مبدل حرارتی واحدهای شیرین سازی پروپان 

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 معرفی مبدل مورد بررسی

( است. سیال گرم آن بخار آب فشار Floating Headسر شناور )از نوع یک مبدل اوسته و يويه  ورد مطايعهنمونه م

 فشاراای و اادماتوسط بخار است. ( که در سمت اوسته قرار گرفته و اد  آن افيای  دمای ارواان LP Steamاایین )

 معرفی برای که مشخصات این از ای خالصه. است موجود مبدل فیيیکی مشخصات و يويه و اوسته سمت دو ار  ملیاتی وروردی

 است. شده آورده 2و  1 شماره جدول در باشد، می الزم یک مبدل
 

مشخصات حرارتی مبدل مورد بررسی -1جدول   

 لوله سمت پوسته سمت سیال بندی دسته

 ارواان بخار کم فشار نام سیال

 2211 01233 (Kg/hدبی جرمی سیال )

 111 111 01 01 (◦Cدما )ورودی/خروجی( )

 011 3131 (KPaفشار اولیه )

 0999 3933 (m/sسرعت )

 01299091 1101990 عدد رینولدز

 1611 12629 (KPaافت فشار )

 130,9012 (KWنرخ حرارتی تبادل شده )

مبدل مورد بررسی مشخصات مکانیکی -2جدول   

 11 لوله ها تعداد BES جلو( هد / پوسته / عقب مبدل )هد نوع

 31901 (mm)لوله  گام 1392 (2mمبدل ) موثر مساحت

 31◦ لوله ها آرایش 300 (m) پوسته خارجی قطر

 2 لوله ها گذر تعداد 311 (m)پوسته  داخلی قطر

 تک قطا ی بفل نوع 2190 (mm) لوله خارجی قطر

  مودی %21 بفل برش درصد 2900 (mm) لوله دیواره ضخامت

 1 ها بفل تعداد ,310 (m) لوله طول

 

 لوله ها به مربوط تغییرات بررسی

 استیم، مواجه مانع بدون شکل ای دایره مقطع درون سیال  بور مسايه با مبدل، ناحیه يويه ی در که جایی آن از

 طور به. دارد بستگی يويه درون سیال سر ت به فشار افت و حرارت انتقال ضری . باشد می ساده حرارت سازی انتقال مدل

 حرارتی تبادل برای نیاز مورد مساحت کاا  نتیجه در و حرارت انتقال ضری  افيای  با   جریان سیال سر ت افيای  کلی،

 افت افيای  موج  سیال سر ت افيای  دیگر سوی ازشد.  خوااد مبدل شدن تر ايینه کم و تر کوچک آن دنبال به و ثابت

 بی  فشار، افت از مناسبی ی محدوده در که داد می رخ حايتی در بهینه طراحی بنابراین .شود می امپاژ ی ايینه و فشار

 .باشد داشته ممکن ايینه حداقل با را حرارتی تبادل نرخ ترین
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 قطر اا، يويه آرای  اا، يويه گذر تعداد شامل اا يويه به وابسته طراحی اارامتر چهار تغییرات از ناشی اثرات بررسی به ادامه در

 ارداخت. خواایم +Aspen HTFS افيار نرم کمک به رایانه ای سازی شبیه توسط تعداد بفل اا ويويه 

 

 تعداد گذرهای لولهاثر 

 شرایط است. ما يويه گذر دو دارای ما مطايعاتی ی نمونه. داد خواایم تغییر را يويه سمت گذراایتعداد  بخ  این در

 افت حرارتی، نرخ چون  واملی يويه سمت گذراای نمود. تغییر خواایم بررسی نیي گذره چهار و گذره یک دو حايت برای را

 1 در نمودارانتوار می رفت و امانگونه که  .داد خوااد قرار تاثیر تحت را يويه سمت جریان سر ت و يويه و سمت اوسته فشار
نرخ حرارتی حايت چهار گذره بی  از دو حايت دیگر است. اما نکته قابل تامل این است که با افيای  تعداد نیي مشخص است، 

بسیار که می رسد  m/s 0,09 گذره این سر ت به 0گذر سر ت سیال در قسمت يويه مبدل افيای  می یابد و در حايت 

ایجاد خوردگی سایشی در تیوب اا می سر ت در سمت يويه با    ن باال بودنبود. ایخوااد  m/s 3,91 باالتر از محدوده مجاز

 تر بی  يويه اا، گذرتعداد افيای   با حرارتی نرخ افيای  دالیل جمله از تی داخلی مبدل را افيای  می داد.شود و احتمال نش

 جریان یک رسیدن به کم، ييجت با سیاالت برای. باشد می آن رژیم شدن توربالنس و يويه سمت جریان رینويدز  دد شدن

 [1یابیست. ] دست يويه قابل گذر افيای  با امر این تر ييج سیاالت برای اما. است محتمل بسیار یافته گسترش توربالنس

 

 : نرخ حرارتی بر حسب گذرهای سمت لوله  1 نمودار

 بی  توجهی قابل میيان به گذره چهار حايت در يويه سمت فشار افتمی توان مشااده کرد که  2با بررسی نمودار 

 با نتیجه یابد. در می کاا  نسبت امان به گذر ار در موجود اای يويه تعداد گذراا، تعداد افيای  حاالت است. با سایر از

 افيای  موج  چه اگر سر ت افيای  یافت. این خوااد افيای  اا يويه سمت در جریان سر ت جرمی ثابت، دبی فرض

  [2] .داشت خوااد امراه به نیي را فشار افت افيای  اما شود، می گرفتگی رسوب کاا  احتمال و جابجایی ضری 

شد. که با    خوااد تربیش نیي هيوي سمت مسیر جریان تغییر دفعات تعداد ا،اگذر تعداد افيای  با دیگر، سویی از

 درصد 07 از بی  گذره چهار حايت در فشار افت که کرد مشااده می تواند. شو می سمت این در فشار افت تربیش افيای 

 .شود مینیي  امپاژ ايینه ی افيای  موج  امر اینکه  باشد می اا يويه سمت  ملیاتی فشار
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 افت فشار سمت لوله بر حسب گذرهای سمت لوله :  2 نمودار

 

 آرایش لوله ها

 مربعی و درجه( 07) مربعی درجه(، 07) چرخیده مثلثی درجه(، 07) از: مثلثی  بارتند يويه چیدمان ايگوی چهار

 مثلثهی آرای   الوه به گیرند. می جای تری بی  اای يويه تعداد چرخیده مثلثی و مثلثی آرای  در .درجه( 50) چرخیده

 بهه اها يويهه مهوثر مکانیکی کاری تمیي امکان اما. دارد را باالتری فشار افت و گرما انتقال ضری  نتیجه رد و بیشتر توربالنس

 درجهه 07 آرایه  از مثهال  نهوان به [2]. ندارد وجود کننده تمیي ی وسیله  بور جهت ی مناس  فاصله وجود  دم  لت

 اسهت بهدیهی .ندارند کاری تمیي به نیازی اا مبدل از دسته این زیرا شود، نمی ثابت استفاده يويه صفحه با اایی مبدل برای

 در خهوبی بهه موضهوع این .داشت خواایم را بیشتری ی يويه تعداد جاسازی باشد، امکان متمرکيتر اا يويه آرای  چه ار که

 .است شده داده نشان 0 جدول

 لوله ها آرایش به توجه با پوسته در جاسازی قابل لوله ی حداکثر تعداد  :3جدول

 03◦ 03◦ 54◦ 33◦ آرایش لوله

 03 40 42 02 لولهتعداد 

. اسهت حرارتهی نهرخ افهيای  دالیهل ترین اصلی از که شود می انتقال سطح افيای  به منجر اا يويه تعداد افيای 
. شهود مهی يويهه داخلهی جابجهایی ضری  کاا  و يويه سمت جریان سر ت کاا  به منجر يويه تعداد افيای  امین يبتها

 زمهان مهدتو  شهده اها يويهه میان در اوسته سمت جریان حرکت مانع اا، يويه تراکم شد ذکر ام این از ای  که امانطور

 در مهوارد ایهن تمهامی کهن  اهم بهر. داهد مهی افهيای  را حرارت انتقال که داد می آن به حرارت انتقال برای را تریبیش

 میهيان بهه را حرارتی نرخ يويه تعداد بیشترین با درجه 07 مثلثی آرای  که است این جهنتی است. شده داده نشان 0 نمودار

 نهرخ کهه خهاطر ایهن به صرفا توان نمی و دارد را خود خاص استفاده شرایط آرایشی ار ايبتهاست.  داده افيای  توجهی قابل

 .داد ارجحیت اا حايت سایر به را آن بوده بیشتر آرایشی توسط شده ایجاد
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 : نرخ حرارتی بر حسب آرایش لوله ها 3 نمودار

افهيای   امکهان بر  الوه باشد، متمرکيتر اا يويه چیدمان ارچه آرایشی، ار در که کرد مشااده توان می 5 نمودار به توجه با
 شود. می نیي بیشتری فشار افت به منجر اوسته، ثابت قطر در اا يويه تعداد

 

 افت فشار سمت پوسته بر حسب آرایش لوله ها:  5 نمودار

 قطر لوله ها

 مهی حاصهله تغییهرات بررسی به اا، آن يويه قطر جي اای مبدل بهراارامت سایر داشتن نگه ثابت با قسمت این در

بته به اینچ می توان برای دسته يويه مبدل استفاده نمود و اي 1و  5/0و  2/1از يويه اای طبق استاندارد اای موجود  .اردازیم

 دم تغییر در شرایط فرآیندی ضخامت يويه اها را ثابهت در نوهر و مقاومت سایشی با توجه به  جهت اطمینان از تحمل فشار

تا حدی که شهرایط  مشخص است با توجه به کاا  قطر يويه اا می توان گام يويه اا را 5گیریم. امانگونه که در جدول  می

 ساخت را با مشکل مواجه نکند کاا  داده و در نتیجه تعداد يويه اا افيای  خوااد یافت.
 : تعداد حداکثر لوله قابل جاسازی با توجه به قطر لوله5جدول 

 mm 2055◦ قطر لوله
 اینچ( 1)

◦10570 
mm (0/3 

 اینچ(

◦1250 mm 
 اینچ( 2/1)

 200 127 02 تعداد لوله
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نشهان داده  0میيان انتقال حرارت تبادل شده را افيای  خوااد داد که مقهادیر آن در نمهودار افيای  تعداد يويه اا 

نکته حائي اامیت این است که با کاا  قطر يويه سر ت سیال درون يويه افيای  می یابد و  مهال مشهااده مهی  شده است.

و اماانگونه که در باال  متر بر ثانیه می رسد که از حد مجاز باالتر است 0571اینچ سر ت به  2/1کنیم که با استفاده از يويه 
 بح  شد با   آسی  دیدگی مکانیکی زودتر از مو د مبدل می شود.

 

  : نرخ حرارتی بر حسب قطر لوله 4 نمودار

 مبدل  ملکرد  کس یکدیگر خوااند داشهت. مبدل میيان افت فشار در سمت اوسته و يويهانگام کاا  قطر يويه 

با کاا  قطر يويه و به  لت کم شدن گام يويه اا تعداد يويه اا افيای  یافته و نتیجه اینکه افت فشار درون  0مطابق نمودار 

 می یابد.  افيای يويه اا 

 

  : افت فشار سمت لوله بر حسب قطر لوله 0 نمودار

با افت فشار زیهادی در سهمت اوسهته انگام کوچک کردن قطر يويه اا مشخص است  0اما امانگونه که در نمودار 
 مواجه خواایم شد.
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  افت فشار سمت پوسته بر حسب قطر لوله:  7 نمودار

 تعداد بفل ها:

ما در این مرحلهه  درصد است. 20قطا ی با درصد برش دسته تیوب مبدل مد نور ما تک نوع بفل به کار رفته در 

 8ر افيای  تعداد بفل اا را با ثابت نگه داشتن سایر اارامتراای مبدل بررسهی کنهیم. مطهابق نمهودار یاثتکنیم که  سعی می
افت فشاری آن در  اثراتفل اا افيای  تعداد بافيای  نرخ حرارت تبادل شده با افيای  تعداد بفل اا ناچیي است و به  الوه با 

  دد است. 15عداد بفل که می توان در این مبدل اضافه کرد حداکثر ت 0بررسی شده که مطابق نمودار اوسته 

 
 

 : نرخ حرارتی بر حسب تعداد بفل 8 نمودار

 

 : افت فشار سمت پوسته بر حسب تعداد بفل 0نمودار 
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 گیری نتیجه

 مبدل مانند گذر  دد دو امان اا، گذر تعداد برای ما انتخاببه منوور ارتقاء بهره وری انرژی در مبدل مذکور 

 چشم کاا  چه اگر گذر، یک حايت در کرد. زیرا ایجاد نخواایم تغییری گيینه این در واقع بود. در خوااد اصلی نمونه

 خوااد يويه سمت جریان سر ت شدن نصف با تقریبا امراه موضوع این اما استیم، شااد يويه سمت فشار افت در را گیری

 بود. در خوااد امراه گرفتگی رسوب افيای  خطر آن تبع به و اا يويه در برشی تن  کاا  با نهایت در موضوع بود. این

 نمود.  اضافه آن، گیری کاربه   دم برای دالیل سایر به توان می نیي را گذر یک حايت در حرارتی نرخ کاا  ضمن

بسیار  تعداد جاسازی امکان درجه، 07حايت  به اا يويه چیدمان آرای  تغییر داشتیم، 5نمودار  و 0جدول  از که گونه امان

 میيان به آن حرارتی نرخ مبدل، در حرارت انتقال موثر سطح افيای  با موضوع، این تبع سازد. به می فراام را يويه بیشتری

 و اوسته سمت فشار افت زیاد افيای  با آرای  تغییر این که است ذکر به الزم یافت ايبته خوااد افيای  توجهیقابل 

 اا، يويه تعداد افيای  با ضمن بود. در خوااد امراه اا يويه خارجی فضای در گرفتگی رسوب چشمگیر احتمال افيای 

 ما تفاسیر، این تمامی گرفتن نور در یافت. با خوااد کاا  آن، جرمی نرخ بودن ثابت با فرض يويه سمت جریان سر ت

 اوسته سمت سیال زایی رسوب شد، ذکر نیي این از ای  که طور امان زیرا .خواایم کرد ایشنهاد را درجه 07 آرای 

  .باشد می کم بسیار

يطبع افيای  می یاید. اما با کاا  قطر تیوب اا نیي می توان تعداد يويه اا را افيای  داده و سطح تبادل حرارت با

نکته مهم اینکه نباید قطر يويه به حدی کاا  ایدا کند که از سر ت مجاز تجاوز کرده و سب  آسی  دیدگی زودتر از مو د 
 اینچ است. 5/0مبدل شود. يذا ایشنهاد ما برای قطر تیوب 

 مناس  خوااد بود دد بفل  11تعداد بفل اا به  لت امکان افت فشار در اوسته تعداد در مورد 

 نمود. مشااده 0 جدول در توان می را اصلی نمونه مبدل با ایشنهادی مبدل مقایسه نتایج
 

 : مقایسه مبدل پیشنهادی با مبدل نمونه اصلی5جدول

 درصد تغییر مبدل ایشنهادی مبدل نمونه اصلی 

 130,9012 109161 ,61 (Kwنرخ حرارتی )

 -16011 16111 10603 (Kpaافت فشار سمت اوسته )

 12621 1,6211 0,601 (Kpaافت فشار سمت يويه )

 90610 119 11 تعداد حداکثر يويه قابل جایگذاری

 1,301 19111 0610 (USDايینه نهایی تويید )
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