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چكیده
فرایند تولید ال ان جی ،از جمله فرایندهای فشرده و پیچیدهای است که بیش از نیمی از هزینههاا ،در بخاش ماای ساازی آن مصار
میشود .در سالهای اخیر ،مهندسان طراح تالشهای زیادی برای بهبود عملکرد این فرایند بخرج دادهاند و هد عماده آنهاا افازایش
بازده ،باالبردن ظرفیت تولید و کمینهسازی هزینهها بوده است .مهمترین تجهیزات فرایندی بهکار رفته در بخش مای سازی ،مبدلهای
حرارتی صفحهپرهدار 1یا حلزونی 2هستند .در این مقاله ،ضمن تشریح شبیهسازی چرخة مای سازی پروژه ایاران ال ان جای کاه بارای
بهدست آوردن سطوح سرد و گرم مبدل صفحهپرهدار بهکار رفته در آن انجام شده ،باه اراهاه روشای جدیاد باهمنظاور طراحای بهیناه
این مبدل حرارتی پرداخته شده است .همچنین ،روشی ساده ،برای انتخاا بهتارین ساطح وانویاه براسااس توساهه مفهاوم شااخ
عملکرد حجم 3مهرفی شده است .شبیهسازی ،سطوح حرارتی سمت سرد ،گرم و ضریب کلی انتقال حرارت مبدل صفحهپرهدار باهکاار
رفته در فرایند مورد نظر را ،به ترتیب 1433 m2 ،3661 m2 ،و  929 W/m2Kنشاان مایدهاد .باا طراحای ایان مبادل باا اساتفاده از
رمزنگاری در محیط نرمافزار متلب و ابداع شیوة طراحی سری  ،کاهش چشمگیری در سطوح سرد و گرم باه میازان  9/2و  3/3برابار و
افزایش ضریب کلی انتقال حرارت  2برابری حاصل شده است .مبدل طراحی شده ،کمترین مساحت سطح را بهدست داده کاه کااهش
مساحت سطح تأویر به سزایی بر کاهش هزینههای سرمایهگذاری فرایند تولید ال ان جی داشته است.
کلیدواژهها :گاز طبیعي مايع شده ،شاخص عملكرد حجم ،شیوة طراحي سريع.

 .1مقدمه321

در بخش مای سازی مبادلهاای حرارتای فشارده صافحهپاره دار 9و

فرایند تولید ال ان جی ،از جمله فرایندهای پیچیده و پرهزینه اسات

حلزونی 9مهمترین عناصر بهشمار میآیند و این مبادلهاا باه دلیال

و باایش از نیماای از هزینااههااای آن در بخااش مااای سااازی مصاار

طراحی کم هزینه و ایمن تر به جای مبدلهای مهمولی پوسته -لوله

میشود .در سالهای اخیر ،تالشهای زیادی به منظور بهبود عملکرد

به کار گرفته میشوند .مبدل حرارتی صفحهپرهدار به صورت یا

این فرایند و کاهش هزینههای سرمایهگذاری آن بهعمل آمده اسات.

میان از صفحات مسطح و پرههاا تشاکیل شاده اسات .جریاانهاا از

* تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشاکده فنای و مهندسای،
گروه مهندسی شیمی

مهابری که پرهها بر آنهاا محاا اناد مایگذرناد و در باین صافحات

1. Plate Fin
2. Spiral Wounded
3. Volume Performance Index
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)4. Plate Fin Heat Exchanger (PFHE
)5. Spiral Wounded Heat Exchanger (SWHE

حرارت وانویه و حاهل مکانیکی مقاوم در برابر فشاار داخلای در باین

چرخه ،ضریب کلی انتقال حرارت ،و بهدسات آوردن ساطوح سارد و

الیهها بهکار گرفته میشوند .پرهها به انواع گوناگون یافت مایشاوند

گرم این مبدل انجام میپذیرد .با بهکار گرفتن این اطالعاات و روش

که طراحی بهینه این مبدلها را از نظر هزینه ،وزن ،بازده حرارتای و

طراحی جدید ،این مبدل به نحوی بهینه طراحی میشود .ایان روش

یا افت فشار امکانپذیر میکنند .مبدلهای حرارتی صفحهپارهدار باا

طراحی براساس ی

مدل ترموهیدرولیکی استوار است که رابطه بین

توجه به دارا بودن مزایای زیادی چون کم باودن اخاتال دماای دو

افت فشار ،ضریب انتقاال حارارت و حجام مبادل را اراهاه مایکناد

سیال گرم و سرد و بازده حرارتی باال ،سطح انتقال حارارت زیااد باه

(الگوریتم طراحی سری ) .1در روش طراحی سری  ،با توجه به اینکه

ازای واحااد حجاام (تقریب ااً  ،)1666M3وزن پااایین و امکااان تبااادل

حداکثر افت فشار جریان باه عناوان هاد طراحای در نظار گرفتاه

حرارتی بین جریانهای مختلف ،نسبت باه ساایر اناواع مبادلهاای

میشود ،سطح کمتری به دست میآیاد و بادیهی اسات کاه هماین

حرارتی مهمتر و ارجحترند[.]2

کاااهش سااطح مباادل نقااش عماادهای در کاااهش هزینااههااای
سرمایهگذاری خواهد داشت .ی
سطح کالهكي

صفحات جداکننده

سیال 1

وانویه مبدل براساس شااخ

روش سااده ،بارای انتخاا ساطح
2

عملکارد حجام نیاز اراهاه مایشاود.

سطوحی که حجمهاای کاوچکتری را ایجااد مایکنناد ،از شااخ
عملکرد حجم بزرگتری برخوردار خواهند بود.
بنابراین ،سطوحی که بیشترین شاخ
حائلهاي جانبي

پرهها

سیال 2
ستون نگهدارنده

عملکرد حجم را در محادوده

رینولدز عملیاتی دارند ،میتوانند باهکما

طاراح انتخاا و سا

مبدل مورد نظر با استفاده از رمزنگاری در محیط برنامهنویسی متلب
طراحاای شااود کااه در نهایاات ضااریب کلاای انتقااال حاارارت و

شكل  .1اجزای اصلي يك مبدل فشرده از نوع صفحهپرهدار

طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي LNG

جداکننده ،حرارت را مبادله میکنند .پرهها به عناوان ساطح انتقاال

مربو به جریانهای ورودی به مبدل حرارتی فشرده موجود در ایان

سطح کل مبدل بهدست میآید.

و با آرايش جريان متقاطع[.]3

طی چند سال اخیر مشاهده شده است کاه مهندساان بارای بهباود
کارکرد مبدلهای حرارتی فشرده ،بهویژه در کاربردهای خن سازی،
تالشهای زیادی در اراهه طراحیهای نو به خرج دادهاند .از مهمترین
دالیل صرفهجویی در مصر انرژی ،هزینه و فضای تأسیسات بهکاار
رفته است که قبل از شروع هر طراحای مهندساان طاراح بایاد ایان
موارد را از نظر بگذرانند[ .]3بنابراین ،آنان باه دنباال راههاایی بارای
طراحی بهینه ،افزایش بازده و کاهش هزینهها هستند.
در این مقاله تالش شده است با بهیناهساازی عنصار اصالی چرخاة
مای سازی ال ان جی (مبادل فشارده صافحهپارهدار) باا یا

روش

طراحی نو ،گامی جدید در جهت پیشبرد هاد یادشاده در صانهت
تولیاد ال ان جاای برداشااته شاود .باارای ایاان منظاور ،ابتاادا چرخااة
مای سازی پروژه ایران ال ان جی با پروپان پیش سردشده به هماراه
مخلو مبردهای سهگانه ،با اساتفاده از نارمافازار اسا ن هایسای
شبیهسازی میشود .این شبیهساازی باهمنظاور اساتخراج اطالعاات

 .2تشريح عملكرد چرخة مايعسازي ال ان جي
فرایند مای سازی ال ان جی با پروپان پیش سرد شده و مخلاوطی از
مبردهای سه گانه( 3شکل ( ))1شامل ی
اولیه است که با پروپان تقریباً خال

مرحلاه پایش سردساازی

( )921انجام میپذیرد .در ایان

مرحله ،ابتدا خوراک پروژه ایاران ال ان جای 4کاه مشخصاات آن در

جاادول ( )1درج شااده اساات ،وارد دو مباادل حرارتاای ( E-169و
 )E-169میشود و پ

از خروج از این دو مبدل جریان خوراک گاز

طبیهی ،5دمای آن به  202/2Kمیرسد .جریان خوراک گاز طبیهای
وارد جداکننده ( )V-163میشاود و پا

از جادا ساازی مایهاات و

گازها ،جریان گازی آن ) (Vکه همان مشخصات فرایندی و فیزیکای
جریان خوراک گاز طبیهی را دارد ،به مبدل حرارتای ()LNG-161
1 .Rapid Design Algorithm
2. Volume Performance Index
3. C3MR
4. Natural Gas Feed
)5. Natural Gas Fluid (NGF
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وارد میشود .در مرحله سردسازی ،دمای گاز با مخلوطی از مبردهای

خارج میشود .جریان  7به شیر فشارشکن  VLV-169وارد و پ

متان و اتان و پروپاان (جریاان  )11باه میازان چشامگیری کااهش

خروج از آن به مای تبدیل میشود.

ماااییاباااد و باااا دماااای  137/7Kتحااات جریاااان ( )7از مبااادل

جدول  .1مشخصات خوراک پروژه ايران ال ان جي ).(NG-Feed
خوراک

سرعت جرمي )(kg/s

CO2

0/ 02084

N2

14 / 31458

CH 4

145 / 42181

C2 H 6

14/ 77288

C3 H 8

0/ 79788

i C 4 H10

0/ 01407

n C 4 H10

0/00701

جم کل

175 / 34929

جدول  .2مشخصات فرايندی و فيزيكي خوراک پروژه ايران ال ان جي.
فاز بخار

فاز مايع

کسر فاز بخار

1

-

دما

318 K

-

فشار

9150 kPa

-

چکالی جرمی

69 /03 kg / m 3

-

جدول  .3مشخصات فرايندی و فيزيكي جريان گاز ورودی ( Vسيال گرم) به مبدل صفحهپرهدار.
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خوراک

سرعت جرمی )(kg/s

فاز بخار

CO2

6/62609

کسر فاز بخار

1

6

N2

19/31990

دما

202/20 K

ااا

CH 4

199/92101

فشار

7064 kPa

ااا

C2H 6

19/77200

C3 H 8

6/74700

چگالی جرمی

02/90 kg / m 3

ااا

i C4 H10

6/61967

n C4 H10

6/66761

جمع کل

179/39424
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فاز مايع

از

خوراک

سرعت جرمي )(kg/s

فاز بخار

فاز مايع

CH4

1229/97

کسر فاز بخار

6/2709

6/7230

C2H6

020/99

دما

132/7 K

C3 H 8

1037/30

فشار

219 kPa

جم کل

3004/33

چگالی جرمی

14 kg/m2

به طور کلی ،این فرایند مای سازی متشاکل از ساه مبادل حرارتای،
ی

St 3
)1 / 5 .
f

مبدل حرارتای فشارده و شاش کم رساور اسات کاه بیشاترین

1
h

opp. t

( VPI 
1 R

هزینههای سرمایهگذاری را به خود اختصاص میدهند .در این مقالاه
مبااادل حرارتااای فشااارده ( )LNG-161و کااااهش هزیناااههاااای
سرمایهگذاری از طریق آن مورد نظر است.
باهمنظاور اساتخراج

شبیهسازی از طریق نرمافازار اسا ن هایسای

مشخصات فرایندی و فیزیکی جریانهای ورودی باه مبادل حرارتای
فشاارده (جریااانهااای  11و  )7کااه در جاادولهااای ( )3و ()9
2

درج شدهاند ،و ضریب کلی انتقاال حارارت  929W/m Kو محاسابه
سااطوح ساارد و گاارم مباادل  ،LNG-161بااه ترتیااب 3661m2 ،و

شكل  .2چرخة مايعسازی با پروپان پيش سرد شده و مخلوطي
از مبردها در واحد گاز طبيعي.

 1433m2انجام پذیرفته است .در ادامه ،مشخصات جریاانهاای  7و
 11ورودی به مبدل  LNG-161برای طراحی مبادل باهکاار گرفتاه
خواهند شد.

در ابتدای هر طراحی ،انتخا سطوحی با کاوچکترین واحاد از نظار
وزن و حجم حاهز اهمیتاند ،و سطوحی با عملکرد باال اولین انتخاا

8

11

6

2

عدد رينولدز (هزار)

در طراحی است .چنانچه در اولین طراحی یکی از محدودیتها نقض
شود ،باید مراحل متوالی در انتخا سطوح مختلاف باا ویژگایهاای

4

1

VPI

 .3شاخص عملكرد حجم اصالحشده

5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
1/5
1

طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي LNG

جدول  .4مشخصات فرايندی و فيزيكي جريان ورودی  ( 11جريان سرد) به مبدل صفحهپرهدار.

شكل  VPI .3برحسب عدد رينولدز برای سطوح صفحهپرهدار].[5

عملکاارد پااایینتاار صااورت گیاارد .پیشااتر ،شاااخ هااایی بااهدساات
پژوهشگران بهمنظور انتخا بهترین سطح وانویه (پاره) در محادوده
رینولدز عملیاتی مورد نظر اراهه شده اسات .ایان شااخ  ،در واقا
1

f )2 / dh

 ، VPI  ( St 3 /اراهااه شااده بااود[ .]0در ایاان شاااخ  ،آوااار

تداخل سایر مقاومتهای حرارتی بر ضریب انتقال حرارت در لولههاا
به خوبی در نظر گرفته نشده بود که بهداً با اصالح آن تاأویر ضارایب
رسو گرفتگی و سایر مقاومتهاای حرارتای باه صاورت زیار در آن
اصالح شد[.]0

11

8

6

4

2

1

VPI

اصالح شده شاخصی است که قبالً توسط پلی و همکارانش ،بهصورت

11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

عدد رينولدز (هزار)

شكل  VPI .4برحسب عدد رينولدز برای
سطوح نوار سرکج پرهدار].[5
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 1

1
1
1
(  R1) 
(  R 2 )

22 h 2
 11 h1


عااادد اساااتانتون و  fتاااوابهی از عااادد رینولدزناااد ،و در نتیجاااه
شاخ عملکرد حجم نیز تابهی از عدد رینولدز است .نشان داده شده
است که باالتر بودن این شاخ

() 3

Q
VT 
FTLM

به مفهوم فشردگی بیشاتر مبادل و

انتخا سطحی باا عملکارد بااالتر اسات] .[0بارای ساطوح مختلاف
میتوان  VPIرا بر حسب  Reو در ی

نمودار ترسیم کارد تاا بتاوان

بهترین سطح را به سارعت انتخاا کارد .در شاکلهاای ( )3و ()9

مهادله ( )3حجم کل مبدل را باه عناوان تاابهی از وظیفاه حرارتای،
هندسه سطح و ضراهب انتقال حرارت بهدست میدهد.
بازده حرارتی سطح هر سمت مبدل از این قرار تهریف میشود:

شاخ عملکرد حجم برای سطوح مختلف از اناواع گونااگون ترسایم

1

 

 2h 2   
 tanh ( ) ( ) 
2  

 k


  1
  1 f 

s
1


)  ( 2h ) 2 ( 



k
2





شده است .این سطوح از کتا کیز و النادون اقتبااس شادهاناد].[7
در چنین نموداری ،در هر بازهای از عدد رینولدز سطحی که بهتارین
عملکرد را دارد مشخ

است .کوچکترین حجم مبدل با اطمیناان از

دسترسی به افات فشاار کامال جریاان و انتخاا مانورترین ساطح
بهدست میآید .ماورد نخسات نیااز شادید باه بهارهگیاری از روش

() 9

طراحاای اساات کااه اسااتفاده کاماال از افاات فشااار را ممکاان کنااد،
در حالی که مورد دوم با انتخا سطوحی کاه در یا

 Reمشاخ

مبدلهای حرارتی صفحهپرهدار با جریان متقاط به این صورت عمل
میکند که در جریان متقاط مسیر جریانها مستقل از هم هساتند و

بهترین عملکرد را دارند ،ممکن میشوند.

دسترسی به افت فشار کامل در هر دو سمت جریان امکانپذیر است.
حل مهادله افت فشار برای هار جریاان طاول مبادل و عار

 1-3معادالت الزم در طراحي سطح وحجم
روش طراحی براساس استفاده کامال از افات فشاار و تادوین مادل
ترموهیدرولی

به منظور مبدلهای فشرده صفحهپاره دار اسات].[12

این مدل بین افت فشار ی

جریان مشخ

ضریب انتقال حرارت آن سمت مبدل رابطه

با حجام کلای مبادل و

و ارتفاع مبدل دسترسی به تهاداد مهاابر

دلخواه یا ابهاد مناسب واحد امکانپذیر میشود.

برقرار میکند].[4

 2-3روش الگوريتم طراحي سريع

Q  UAF TLM

این رابطه را با تهریف ضریب انتقال حرارت کلی ترکیب مایکنایم و
به رابطه زیر میرسیم:

( )2

مشخ

با دستکاری عر

حجام و ساطح جلاویی

1

مهادله اساسی طراحی انتقال حرارت از این قرار است:
() 1

عبوری جریان را مشخ

میکند .برای ی

کلای

روش طراحی سری مبدلهای حرارتی در حقیقت ساده تارین روش
طراحی مستقیم مبدلهای حرارتی بهشمار میرود .با توجه به اینکه
محاسبه ضریب انتقال حرارت و افت فشار جزء اصلیترین بخشهای
طراحی بهشمار میآیناد ،باه هماین دلیال در طراحای یا
مهموالً ی

1 1

1 A1 1
 ( R )
(
.
 R )
1  A h
2 
 1 h1
2
2 2


Q
A 
1 FT
LM

مبادل

افت فشار مجاز برای مبدلتهریف میکنناد .اگار میازان

افت فشار بیش از حد مهمول باشد ،دستگاه به ارتهاش درمایآیاد و
اگر این افت فشار خیلی کمتار از حاد مجااز طراحای باشاد ضاریب
انتقال حرارت کاهش خواهند یافت .پ :

که  ،A2 ،A1به ترتیب ،سطح کلی انتقال حارارت را در سامت  1و 2
بهدست میدهند.
بین حجم کلی مبدل و سطح انتقال حرارت کلی ی
مهادله ( ،)16رابطه برقرار میشود .پ

()9

مقدار مجاز /جریان داغ  Pجریان داغ P

()0

مقدار مجاز /جریان سرد  Pجریان سردP

سامت مطاابق

از جایگزینی  Aبارای سامت

 1و  2از مهادله ( )16میرسیم به:
04
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)1. Rapid Design Algorithm (RDA

کمی خطرناک و غیر منطقی به نظر مایرساد .ایان روش ،از جملاه

حرارتی صفحهپرهدار بهکار رفتاه در چرخاة ماای ساازی ال ان جای

شیوههایی است که در زمینه بهینهسازی مبدل جاوا قابال قباولی

اراهه شده است.

اراهه میدهد.
روش کلی این طراحی به صورت زیر است .برای سیال سامت گارم

2

 .4معرفييي شييیوة طراحييي سييريع مبييدل حرارتييي
صفحهپرهدار

( )HSداریم:

بااار اسااااس روش الگاااوریتم ساااری و مااادل ترموهیااادرولیکی
)  f (V
HS

() 7

HS

h

الگوریتم طراحی مبادل حرارتای صافحهپارهدار باا جریاان متقااط
از این قرار است:

P
)  f ' (V
HS
HS

() 0

حرارتی هدایت گرمایی ( ،)CP( ،)kچگالی ( ،)گراناروی ()
و مقاوماااات رسااااو گرفتگاااای ( )Rبااااه عنااااوان ورودی

 VHsرا از مهادالت حذ میکنیم و میرسیم به:

در نظر گرفته میشوند (جدول (.))9
) P  F(h
HS
HS

() 4

 .1خواص فیزیکی سیال سمت گرم و سمت سرد شامل ظرفیات

 .2پارامترهای عملیاتی شامل دمای ورودی و خروجی سیال سرد
وگرم ،آهنگ جریان جرمی ( ،)mافت فشار (  ) Pباه عناوان
ورودی در نظر گرفته میشوند (جدول (.))9

در مورد سیال سمت سرد 3هم دقیقاً به صورت باال میرسیم به:
()16
()11

)  f (V
CS

 .3نوع سطح وانویه برای سیال سمت سرد وگرم ،ضخامت صفحه
CS

h

) P  f ' (h
CS
CS

 .9مقادیر

 C , h

برای جریان گرم و جریان سرد از فرمولهاای
h

) P  F' (h
CS
CS

و

 bc  c / bh  bC  2a

C



محاساابه ماایشااوند b .و پارامترهااای هندساای مربااو بااه
سطحاند و با انتخا نوع سطح مشخ
سطح انتقال کل ی

با توجه به مهادالت زیر:

()13

عنوان ورودی در نظر گرفته میشوند (جدول (.))9
  bh  h / bh  bc  2a

و با حذ  VCSخواهیم داشت:
()12

جداکننده ( )aو هادایت گرماایی صافحه جداکنناده ( )Kباه

میشوند  .نسبت باه

سمت مبدل به حجم کل مبادل اسات و

از کتا کیز و الندون اقتباس شده است].[7
Q  UAFT TLM
1
1
1


 RD
 
 U h HS h CS
) P  F(h
HS
 HS
) PCS  F' (h CS


 .9مقادیر  Khو  KPطبق فرمولهای ( )7و ( )12برای سمت گرم
و سرد محاسبه میشوند.
 .0مقادیر  hبرای سمت گرم و سرد از فرماول ( )13و بار حساب
( VTحجم کل مبدل) محاسبه میشوند.

مهادله غیرخطی بر حسب  Aباهدسات مایآیاد کاه حال آن از

 .7مقادیر ( بازده حرارتی ساطح) بارای سامت گارم و سارد از

طریق روش نیوتن -رافسون 9جوا نهایی را باهدسات مایدهاد .باا

فرمااول ( )10و باار حسااب  hکااه خااود تااابهی از  VTاساات،

استفاده از مدل ترمو هیدرولیکی که باه اختصاار تشاریح شاد ،و باا

بهدست میآیند.

ی

طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي LNG

قرار دادن مراکز افت فشار مجاز 1در طراحی به عنوان افات دساتگاه

اساتفاده از الگاوریتم طراحای ساری  ،روشای بارای طراحای مباادل

1. Allowable Pressure Drop
2. Hot Stream
3. Cold Stream
4. Newton-Raphson

 .0مقاااادیر   C , h ,C , h ,hC ,hHدر مهادلاااه ( )3نشاااانده
می شوند .مهادله حاصل ،مهادلهای ناخطی بر حسب  VTاسات
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که بهکم
.4

روش نیوتن -رافسون حل میشود و در نتیجه

بهکار گرفته شده است .اطالعات جریانهای ورودی به مبدل پا

VT

از

یهنی حجم کلی مبدل به دست میآید.

استخراج از شبیهسازی ،به عنوان اطالعات ورودی برنامهنویسی ایان

در خروجای برناماهRC , Rh , hC , hh ,C , h ,VT, AC, Ah ،

الگوریم بهکار گرفته شدهاند .همچنین ،نتایج مربو به سطوح سمت

اعالم میشوند.

سرد و گرم و ضریب کلی انتقاال حارارت باهدسات آماده از مبادل
شبیهسازی شده با نتایج حاصال از برناماه الگاوریتم ساری مقایساه
از طراحای

 1-4بررسي نتايج حاصل از برنامه رايانهاي براي مبدل حرارتي

شادهاناد کاه نتاایج باهدسات آماده بارای مبادل ،پا

صفحهپرهدار

مطلو اند .خالصة اطالعات مرباو باه شارایط عملیااتی و خاواص

الگوریتم مهرفای شاده باه منظاور طراحای مبادل حرارتای فشارده

فیزیکی مسئله و اطالعات مربو به سطوح بهکار رفته در مبادل در

صفحهپرهدار موجود در چرخة ماای ساازی پاروژه ایاران ال ان جای

جدول ( )9درج شدهاند.

جدول  .5اطالعات فرايندی و خواص فيزيكي برای مسئله طراحي مبدل موجود در شبيهسازی با جريان متقاطع (ورودیها به برنامه).
جريان سرد (سمت )1

جريان گرم (سمت )2

اطالعات فرايندي (استخراج از شبیهسازي)
نرخ جریان جرمی

kg
)
s

افت فشار هسته

) ( Pa

19666

دمای ورودی

)(K

132/7

202/277

دمای خروجی

)(K

139/3

137/7

(

3000/000

179/301
196666

اطالعات خواص فیزيكي (استخراج از شبیهسازي)
چگالی
ظرفیت حرارتی

J
)
kg K

هدایت حرارتی

W
)
mK

گرانروی

(

(

)(kg/m.s

14

09/90

2126

2429

6/139792

6/69600

6/6270040

6/661303

اطالعات مربوط به سطح][7

1
 27  03
10

نوع سطح
ضریب مهادله انتقال حرارت

6/9231

6/9231

نمای مهادله انتقال حرارت

6/9692

6/9692

ضریب مهادله ضریب اصطکاک

1/9304

1/9304

نمای مهادله ضریب اصطکاک

6/9090

6/9090

226

226

6/6663

6/6663

هدایت حرارتی پرهها

W
)
mK

ضخامت صفحه ) ( m

04

ofs

1
 27  03
10

(
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ofs

مبدل شبیهسازي شده

کار حاضر

عدد رینولدز سمت سرد ()1

_

2904

عدد رینولدز سمت گرم ()2

_

162646

بازده سطح سرد ()1

_

6/90

بازده سطح گرم ()2

_

6/93

سطح کلی سمت سرد (( m 2 ) )1

3661

979

سطح کلی سمت گرم (( m 2 ) )2

1433

979

(

_

3406

(

_

9999

_

6/90

2/3×160

9/09×169

ضریب فیلم سمت سرد () )1

ضریب فیلم سمت گرم ()2
حجم کلی

)

W
m2 K
W

m2 K

) ( m3

ضریب کلی انتقال حرارت × سطح

W
)
K

(

در این طراحی ،بیشترین افت فشار مجاز برای سطوح سمت سارد و

 2-4بررسي نتايج حاصل از کاربرد شاخص عملكرد حجيم در

گرم در نظر گرفته شده است (حاصل از شابیهساازی) .ایان بیشاینة

طراحي مبدل حرارتي صفحهپرهدار

افت فشار ،بیشترین سرعت را بهدسات داده کاه در نتیجاه افازایش

با استفاده از شاخ

رینولدز را در پی خواهد داشت .بنابر رابطه ناسلت ،افزایش رینولادز،

( ،)2سطوحی برگزیده شدهاند که بیشترین شاخ

بیشترین ضریب انتقال حرارتی را برای ساطوح سامت سارد و گارم

محدوده رینولدز عملیاتی داشتهاناد .باا اساتفاده از برناماه رایاناهای

بهدست میدهد؛ از این رو ،ضریب کلی انتقال حارارت باه بیشاترین

مبدل مورد نظر طراحی شده و حجم و ساطح کال مبادل باهدسات

مقدار میرسد و طبق رابطاه  Q  UAFTLMباا وجاود بیشاترین

آمده است .در جدول ( )7مقایسهای بین مساحت ساطوح حاصال از

مقدار ضریب کلی انتقال حرارت و وابت بودن اختال درجاه دماای

طراحی به کم

عملکرد حجم برای مبدل مورد نظر صورت

دو سمت سارد و گارم و حارارت مبادلاه شاده باین آنهاا ،کمتارین

گرفته است .همانطور کاه مشااهده مایشاود ،باین ساطوح وانویاه

مساحت سطح بهدست میآید .سطح بهدست آمده از برنامه نویسی با

مختلف ،مساحت ساطح  ofs(1 / 10)  27 03بارای سامت سارد و

مساحت سطح وانویه  ofs(1 / 10)  27 03برای هردو سمت سارد و

گرم انتخا شده ،زیرا کمترین مساحت سطح را برای مبادل حاضار

گاارم  979 mاساات کااه در قیاااس بااا سااطح مباادل موجااود در

بهدست داده است .همچنین ،در شکلهای ( )9و ( ،)0ساطح انتقاال

شبیهسازی کاه بارای سامت سارد  3661 mو بارای سامت گارم

حرارت بهدست آمده از باهکاارگیری  3پاره متفااوت ،در طراحای و

 1433 mاست 9/2 ،برابار کااهش بارای سامت سارد و  3/3برابار

مساحت سطوح بهدست آمده از مبدل شبیهسازی شاده باا یکادیگر

2

2

2

کاهش را برای سمت گرم داشاته اسات .ایان کااهش ساطح بسایار

طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي LNG

جدول  .6مقايسه نتايج حاصل از شبيهسازی و طراحي مبدل حرارتي موجود (خروجيهای برنامه).

عملکرد حجم اصالح شاده و شاکلهاای ( )1و

شاخ

عملکاردی را در

مقایسه شدهاند.

مطلو است و هزینههای سرمایهگذاری در ساخت این نوع مبدلهاا
را به میزان چشامگیری تحات تاأویر قارار مایدهاد و از مقادار آن
میکاهد.
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 88 (2017

06

مقاالت

جدول  .7مقايسه نتايج حاصل از طراحي به کمك شاخص عملكرد حجم با سطوح يكسان در سمت سرد و گرم
و مبدل موجود در شبيهسازی.
رديف

شماره سطح

شماره سطح

سمت گرم

سمت سرد

عدد

عدد

رينولدز

رينولدز

سمت گرم

سمتسرد

حجم
2

( )m

سطح

سطح

ضريب انتقال

ضرب انتقال

سمتگرم

سمت سرد

حرارت کلي ×

حرارت کلي

()m2

()m2

سطح )(W/K

)(W/m2K

مبدل
شبیهسازی

_

_

_

_

0/69

1433

3661

0

929

2/3×16

شده
کار حاضر

1
 27  03
10

1
 27  03
10

162646

2094

6/90

979

979

909196

092

ppf 46 / 45T

ppf 46 / 45T

123696

1732

6/99

1261

1261

909663

963

ppf 30 / 33T

ppf 30 / 33T

229906

3361

6/7

491

491

903160

960

ppf 25 / 79T

ppf 25 / 79T

140246

3199

6/79

1634

1634

903139

909

lpf

249126

4433

1/13

973

973

902433

1621

3
wpf 11 / 5  w
8

261996

9002

1/10

009

009

903342

720

1
 6 / 06
2

ofs

lpf

3
wpf 11 / 5  w
8

1
 6 / 06
2

ofs

2111
1811

1411

© ppf 25/79 T(w), 25/79 T

1211

© ppf 46/45 T(w), ppf 46/45

1111

© ofs 1/11-27/13 (w), ofs 1/11-27/13

811

مبدل حرارتي شبیهسازي شده

611

مساحت سطح انتقال حرارت )(m2

1611

411
211
1

افت فشار مجاز )(kPa

شكل  .5مقايسه سطح انتقال حرارت سمت سرد مبدل موجود در شبيهسازی با سطح بهدست آمده پس از طراحي بهينه آن.
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2511

© ppf 25/79 T(w), 25/79 T
© ppf 46/45 T(w), ppf 46/45

2111

© ofs 1/11-27/13 (w), ofs 1/11-27/13

1511

مبدل حرارتي شبیهسازي شده

1111

مساحت سطح انتقال حرارت )(m2

3111

511
1
افت فشار مجاز )(kPa

شكل  .6مقايسه مساحت سطح انتقال حرارت سمت گرم مبدل موجود در شبيهسازی با سطح بهدست آمده پس از طراحي بهينه آن.

در شکل ( ،)7ضریب انتقاال حارارت کلای بارای مبادل موجاود در

همانطور که مالحظه میشود ،ضریب کلای انتقاال حارارت  2برابار

شبیه سازی و مبادل طراحای شاده ،باا یکادیگر مقایساه شاده اناد،

شده است.

طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي LNG

3511

1111
811
611
411
211
1
ضريب کلي انتقال

ضريب کلي انتقال

حرارت (شبیهسازي)

حرارت (طراحي)
W/m2.K

شكل  .7مقايسه ضرايب کلي انتقال حرارت مبدل موجود در شبيهسازی و مبدل طراحي شده.

 .5نتیجهگیري کلي

از قبل تهیین شده و در دست باشد .هد مهقول طراحی دسترسای

روش طراحی تدوین شده در این مقاله ،نشان میدهد که ایان روش

به مبدلی با کمترین سطح در محدوده ابهاد بلوک است .این هد با

در طراحی بهینه مبدلی از نوع صفحهپرهدار ،از نظر مسااحت ساطح،

اطمینان از دسترسی کامل به افت فشار مجاز جریان و نیاز انتخاا

حجم و ضریب کلای انتقاال حارارت در پاروژه ایاران ال ان جای از

سطح انتقال حرارتی که بازده باالیی داشته باشد ،محقاق مایشاود.

قابلیت مطلوبی برخوردار اسات .در طراحای ایان مبادل الزم اسات

باین طراحای و انتخااا سااطح بااه صااورت همزمااان بااا اسااتفاده از

مشخصات سطحی کاه در دو سامت فرایناد حرارتای دخالات دارد،

منحنیهای شاخ

عملکرد حجم میتوان ارتبا برقرار کرد.
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مقاالت

الگااوریتم طراحاای اراهااه شااده در باااال باارای نمونااة مااوردی پااروژه

 : TLMاختال دمای متوسط لگاریتمی

ایران ال ان جی بهکار گرفته شاده و نتاایجی کاه در ماورد طراحای

 : tاختال دمای دو سر جریان

مبدل حرارتی صفحه پره دار با اساتفاده از برناماه رایاناه ای باه دسات

 :Reعدد رینولدز

) (K

آمده ،با نتایج به دست آمده از مبادل شابیه ساازی شاده در چرخاة

 :Uضریب انتقال حرارت کلی W / m K 

مای سازی ال ان جی سازگاری مطلوبی را نشان میدهاد .همچناین،

 :Vحجم مبدل ) ( m 2

با کم

شاخ

عملکرد ،پره هایی انتخاا شادهاناد کاه منجار باه

) (K

2

عملکرد حجم

 :VPIشاخ

حصول سطوحی تا چندین برابار کاوچکتر نسابت باه ساطح مبادل

 :xضریب همبستگی ضریب اصطکاک

حاصل از شبیه سازی شدهاند .سطح سرد و گرم مبدل طراحی شاده،

 :yتوان همبستگی ضریب اصطکاک

به ترتیب 9/2 ،برابر و  3/3برابر نسبت به مبادل شابیه ساازی شاده
کاهش و ضریب کلی انتقال حرارت آن  2برابر افازایش یافتاه اسات.

حروف يوناني

با توجه به ایان کااهش چشامگیر در مسااحت ساطح ،هزیناههاای

 : آهنگ مساحت سطح انتقال حرارت کلی ی

ساارمایه گااذاری فراینااد تولیااد ال ان جاای کاااهش چشاامگیری

حجم کلی مبدل

خواهند یافت.

 : آهنگ مساحت سطح انتقال حرارت کلی ی
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سمت مبدل
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انديسها

 :Tکل
 :Cسرد

مراجع

 :kهدایت حرارتی W / m K 
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 :mشدت جریان جرمی
 :Prعدد پرانتل
 : Pافت فشار
 :Qبار حرارتی
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عالئم و نشانهها

سامت مبادل باه

گرفتگی m K / W 
2

Baek, S., Hwang, L., Jeong, C., "Novel design of LNG
(liquefied natural gas liquefaction process", Energy
convection and management, 52(8-9), 2807-2814,
(2011).
Cesar, P., Julio, "A review on heat exchanger thermal
hydraulic models for cryogenic applications",
Cryogenics, 51(7), 366-379, (2011).
Fossas, Joan, S., "Modeling of multi stream LNG heat
exchanger", A Dessertation for degree of M. Sc.,
Norwegian University of science and technology, 8-10,
(2011).

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()9315

][1

][2

][3

LNG طراحي جديد مبدل حرارتي صفحهاي در چرخه مايعسازي
03

[4]

Fredheim, AO, H. R., "Possibilities of cost reductions
in base-load", EUROGAS96. Proceedings from the
European applied research conference on natural gas, 1,
(1996).

[5]

[6]

Jafari Nasr, M. R., Kalantari, A.,

"Choose surface

&design of plate fin heat exchanger by RDA method",
RIPI, 10, (2005).
Jafari Nasr, M. R., Zoghi, A. T., Khakdaman, H. R.,
"Performance evaluation of heat transfer enhancement
in heat exchanger design", RIPI, 43, (2002).

"Compact heat

[7]

Kays, W. M., London, A. L.,

[8]

exchanger", 3rd., McGraw-Hill, New York, (1984).
Nunez, M., Polley, G. T., Reyes, E., Munoz, A.,

"Surface selection and design of plate-fin heat

[9]

exchangers", Applied thermal engineering, 19- 917931, (1999).
Mohammadi, E., "Design and optimization of compact
heat exchanger in LNG production unit", A
Dessertation in Chem. Eng. Dept., Azad Univ. Tehran,
Iran, 87-89, (2013).

[11] Sanggyu, L., Ngyyen V. D., "Design and optimization
of natural gas liquefaction and recovery process for
offshore floating liquefied natural gas plant", School of
chemical
engineering,
Yeungnam
University,
Gyeongsan, 712-749, South Korea, (2012).
[12] Walker, V., Wilkie, D., "The wider application of
roughened surface as developed for advanced gas
cooled reactors", Symp.on high pressure gas as a heat
transport medium, IMechE, London, 26, (1967).
[13] Wang, L., Sunden, M., "Optimal design of plate heat
exchangers with and without pressure drop
specifications", Applied thermal engineering, 23-295311, (2003).
[14] Wang, M., Zhang, J., "Optimal design and operation
C3MR refrigeration system for natural gas
liquefaction", Computer & chemical engineering, 36,
48-95, (2012).

[10] Saffari, H., "Modeling and optimization of C3MR
LNG plant efficiency by change ff mixed refrigerants’s
components", LNG research laboratory of mechanical
engineering, Iran university of science and technology,
2-4, (2011).

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 88 (2017)

