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چكیده
مصرف سوختهای جایگزین در بخشهای مختلف انرژی بر ،بازدهی بیشتر استفاده از منابع و تخصیی

بهینیآ هنهیا ،امنییت انیرژی و

توسعآ پایدار زیست محیطی نیز را بآ ارمغان میهورد .در این مقالآ ،فرایندی بآمنظور تولید همزمان متانول ،هیدروژن و توان طراحی و
بررسی و در این راستا ،هثار تغییرات برخی پارامترهای مؤثر بر عملکرد فرایند نشان داده شده است .در فرایند موردنظر در حالت پاییآ،
تولییید متییانول حییدود  11تیین در سییاعت ،تولییید هیییدروژن حییدود  9تیین در سییاعت ،میییزان تییوان خییال
 91مگاوات ،و سود خال

تولیییدی فراینیید حییدود

تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن ،متانول و...

تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن،

سالیانآ واحد حدود  311میلیون دالر در سال برهورد شده است کآ میتواند از جذابیت اقتصادی برخیوردار

باشد .با در نظر گرفتن تنها هزینآهای واحد (بدون احتساب سود ناشی از فروش محصوالت) کآ در حالت پایآ معادل  91میلییون دالر
در سال است ،قیمت تمام شده هر تن متانول معیادل  311دالر ،قیمیت تمیام شیده هیر کیلیوگرم هییدروژن معیادل  2دالر و قیمیت
هر مگاژول توان حدود  3سنت بدست میهید .این قیمتها با توجآ بآ قیمتهیای روز ایین محصیوالت (بیآ ترتیی  ،معیادل  111دالر
بآ ازای هر تن متانول 11 ،دالر بآ ازای هیر کیلیوگرم هییدروژن و  11سینت بیآ ازای هیر مگیاژول تیوان) از قابلییت رقابیت در بیازار
برخوردارند.
کلیدواژهها :تولید همزمان متانول ،هیدروژن و توان ،زیست توده ،سوختهای جایگزین.

 .1مقدمه



برابر خودروهای با موتور درونسوز9ند ،مناس هستند].[1

هیدروژن و متانول تولید شده از زیست توده  ،را سوختهایی بیا اثیر

عالوه بر این این ،سوختها پاک هستند و هیچ ییک از هالینیدههیای

کربنی خنثی 2میدانند .این دو میاده بیرای اسیتفاده در خودروهیای

گوگرد اکسییدها ،نیتیروژن اکسییدها و روغینهیای فیررار را گسییل

مجهز بآ پیل سوختی ،3کآ بآ طور متوسط دارای بازدهی دو تیا سیآ

نمیکنند .اگر این سوختها از منابع زیست توده تولید شوند ،چرخآ

1

عمر هنها نیز بآ طور کلی دارای اثر کربنی خنثی هسیتند .بنیابراین،
* سبزوار ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده مهندسی مکانیک
1. Bio-Mass
2. Carbon Neutral
3. Fuel Cell Vehicle

در صورت فراهم دیدن زیرساختهای مورد نیاز ،استفاده از هیدروژن
4. Internal Combustion Engine Vehicles
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و متانول میتواند جایگزینی بسییار مناسی بیرای بنیزین در بخیش

عنوان سوخت ،کیاهش هزینی فنیاوریهیا و کیاربرد تولیید سیوخت

حمل و نقل در تمامی کشورها از جملآ ایران باشد.

زیستی در مقیاسهای باالتر ،قیمیت سیوخت زیسیتی در قییاس بیا

هیدروژن و متانول از طریق گازیسازی با اسیتفاده از منیابع زیسیت

قیمت بنزین روندی کاهشیی خواهید یافیت .بیر اسیاس پییشبینیی

توده قابل تولید است .فرایند تولید این میواد نوعیاً دارای مراحلیی از

بارانون] [9قیمت سوخت زیستی تا حد  1الی  1دالر همریکا بیآ ازای

جملآ :پیش تصفیآ ،گازیسازی ،تبدیل 1هیدروکربنها ،واکنشهیای

هر گیگیاژول پیایین خواهید همید و متیانول و هییدروژن تولییدی از

جابآجایی ،2جداسازی گازهای محصول برای تولید هیدروژن ،بخیش

زیست توده رقی جدی سوختهای متداول امروزه خواهند بود.

سنتز متانول و در نهایت خال سازی متانول است] .[1همچنیین بیآ

لی و همکارانش] [1بیا بررسیی اسیتفاده همزمیان از گیاز طبیعیی و

صورت اختیاری و انتخابی میتوان با استفاده از سیستمهیای بازییاب

زیست توده امکان تولید همزمان متانول و توان را مطالعآ کیردهانید.

حرارتی در بخشهای مختلیف فراینید از حیرارت جیاری در فراینید

هنها در فرایند مورد نظر خود اثر نسبت گاز طبیعی بر زیست تیوده و

استفاده و بخار برای بآکارگیری در توربین بخار تولید کیرد .گازهیای

اثر میزان بازیافت گاز سنتز واکنش نداده را بر بیازده کیل سیسیتم و

مصرف نشده را نیز میتوان در توربینهای گیازی بیآ منظیور تولیید

نسبت توان بر متانول تولیدی بررسی کردهانید .سیسیتم میورد نظیر

توان و الکتریسیتآ بآ کار برد .با توجآ بآ هرایش فرایند و پارامترهیای

هنها ،میتواند با تنظیم نسبت ورودی گاز طبیعیی بیآ زیسیت تیوده،

طراحی هن ،میتوان محصوالت مختلفی را با کیفیتهیای گونیاگونی

بدون در نظر گرفتن هرگونآ جریمآ انرژی بیآ مقیدار بهینیآ نسیبت

در هر یک از مراحل شرح داده شده در باال ،بآدست هورد.

هیدروژن بآ کربن مونوکسید دست یابد .هنان شبیآسازی واحد خیود

کاتوفسکی] [2و ویلیامز و همکارانش] [3نشان داده اند کآ با استفاده

را با استفاده از نرمافزار شبیآساز فرایند  Aspen Plusانجیام دادهانید.

از زیست توده میتوان متانول با قیمت  19تیا  11دالر بیآ ازای هیر

در مطالعییآ هنهییا سیسییتمی کییآ هییردو خییوراک گییاز طبیعییی و

(بر مبنای ارزش حرارتی بیاال 19 )3تیا 15

زیست توده را مصرف میکرد ،با سیستمهیایی کیآ هیر ییک از ایین

درصد بآدست هورد .بهای هیدروژن تولیدی نیز میتواند حدود  11تا

دو منبع بآ صورت جداگانآ خوراکدهی میشدند ،بیآ منظیور تولیید

 11 HHVتا 19HHV

متانول و توان مقایسآ شدهاند .نتایج این مطالعآ نشان داده است کیآ

درصد تولید شود .با توجآ بآ این قیمتها و قیمت متداول این میواد

میتوان برای یک میزان مسیاوی از خروجییهیای سیسیتم سیوخت

در بازار (قیمت  9تا  1دالر بآ ازای هر گیگاژول) ،تولیدات مورد نظیر

کمتییری را در سیسییتم ترکیبییی نسییبت بییآ سیسییتم تییک خوراکییآ

از این طریق توان رقابت با فرایندهای متداول تولید را ندارند.

استفاده کرد.

بارانون] [9در پژوهشیی دو مسییر مختلیف فراینیدی را بیرای تولیید

مقایسآای اقتصادی میان دو مسیر فناورانآ (فناوریهای حال حاضیر

ارزییابی کردنید .بیا

و فناوریهایی پیشرفتآ تر) برای مقایسیآ هزینیآ واحیدهیای تبیدیل

توجآ بآ مسیر معمولی کآ برای هر یک از فرایندهای ذکیر شیده در

زیست توده بآ سوخت (هیدروژن ،متیانول و دی متییل اتیر) توسیط

نظر گرفتآ بودند ،بازده کلی هیر ییک از مسییرها %11 ،بیرای تولیید

هویسمان و همکارانش] [1انجام شده است .هزینیآهیای ثابیت بیرای

متانول و  % 11برای تولید هیدروژن بوده است .بآ ازای  911مگاوات

فناوریهای هینده پایینتر از فناوریهایی امروزی برهورد شده اسیت،

حرارتی خوراک ورودی ،سیستم شبیآسازی شده توسط هنها سوخت

در صورتی کآ این موضوع برای هزینآهای عملییاتی کیامالً بیرعک

زیستی را با قیمت تمیام شیده  4الیی  12دالر همریکیا بیآ ازای هیر

است .در فناوریهای هینده هزینآهای تمام شده محصیول ،بیآ علیت

گیگاژول تولید میکرد .این قیمت باالتر از قیمت تمام شده بنزین در

بازده باالی کاری باالتر ،پایینتر است.

بازه زمانی تحقیق هنها ( 9الی  1دالر همریکا بیآ ازای هیر گیگیاژول)

با توجآ بآ پتانسیل تولید گاز سنتز از زیست توده و در پی هن تولیید

بوده است .این قیمت عمدتاً ناشیی از هزینیآ سیرمایآگیذاری اسیت.

هیدروژن ،متانول و توان ،در این پروژه سعی میشیود بیا اسیتفاده از

با در نظر گرفتن هثار دراز مدت در کیاهش قیمیت زیسیت تیوده بیآ

فرایندهایی معمولی ،ارزیابیهیای اقتصیادی و مصیرف انیرژی تولیید

گیگاژول و با بازده خال

 19دالر بآ ازای هر گیگاژول و با بازده خال

متانول و هیدروژن از یک زیست تیودة مشیخ

1. Reforming
2. Shift Reactions
)3. Higher Heating Value (HHV
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هیدروژن و متانول از یک نمونآ زیست توده بررسی شوند .در ادامیآ،
مسیر فرایندی در نظر گرفتآ شده بیرای تولیید همزمیان شیرح داده

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و هشتم ()5931

می شیود .پی

پارامترهای مهم تصمیمگیری ،طراحیی و ارزییابی شناسیایی و ارا یآ

تبدیل ،این احتمال تشکیل کک پایین میهید و میتوان این نسیبت

از اییین مرحلییآ ،هنییالیز حساسیییت پارامترهییای

را تا حیدود  1کیاهش داد] .[1راکتیور تبیدیل در دماهیای بیاال و در

انتخاب شده و اثر تغییرات این پارامترهیا بیر عمکیرد واحید مطالعیآ

محدوده دماهای  111تا  1111درجآ سلیسوس کار میکنید] .[5در

خواهند شد.

این فرایند ،این راکتور بآ صورت همدما (دمای جرییان مخلیوگ گیاز

میییشییوند .پیی

خروجی از گازیساز و بخار اضافآ شده برای راکتور تبیدیل) در نظیر

 .2شرح فرایند

گرفتآ شده است .در راکتور تبدیل ،متان تولید شده در گازیساز بیآ

برای تولید همزمان هیدروژن ،متانول و توان از زیست توده ،در ایین

گاز سنتز (مخلوگ هیدروژن و کربن مونوکسید) تبدیل مییشیود .در

مقالآ ،مسیر فرایندی شکل ( )1در نظر گرفتآ شده است .این فراینید

صورت وجود مقادیر زییاد هییدروکربنهیای سینگینتیر ،بیآ منظیور

ترکیبی از دو فرایند بآکار رفتیآ در پیژوهش بیارانون] [9اسیت .ایین

جلوگیری از تشکیل کک و هلوده شدن کاتالیستهای راکتور تبیدیل

فرایند در محیط نرمافیزار  HYSYS 2006شیبیآسیازی شیده اسیت.

متان ،از یک راکتور پیش -تبیدیل 2بیرای تبیدیل هییدروکربنهیای

همچنین برای مدیریت تغییرات دلخواه در ساختار و عملیات فراینید

سنگین بآ مخلیوگ متیان ،هییدروژن و اکسییدهای کیربن اسیتفاده

بین این نرمافزار با نرمافزار  MATLAB 2013bنیز رابطآ برقرار شده

میییشییود .امییا از هنجییا کییآ خروجییی گییازیسییاز معمییوالً محتویییات

است .در ادامآ بآ توضیح این فرایند میپردازیم.

هیدروکربنی (سنگین) بسیار پایینی دارد ،از راکتیور پییش -تبیدیل

زیست توده وارد گازیساز میشود .عالوه بر هن ،هوا و بخیار هب نییز

چشمپوشی میشود .از سوی دیگیر ،بعید از راکتیور تبیدیل متیان از

بآ عنوان عامل گازیساز وارد این تجهیزات میشیوند .گیازیسیاز در

راکتور تبدیل خود گرمایی 3بآ منظور تبدیل بیشیتر متیان اسیتفاده

نرمافزار  MATLAB 2013bشبیآسازی شده است و خروجیهای هن

میشود .اما همانطور کآ اشاره شد ،خروجی گازیساز محتوای متان

بییآ عنییوان ورودی راکتییور تبییدیل متییان 1بییا بخییار وارد نییرمافییزار

پایینی است .بنابراین ،الزام استفاده از راکتور تبدیل خود گرمایی نیز

 HYSYS 2006میشود .در راکتور تبدیل ،بآ منظور کنترل تشیکیل

برداشتآ میشود.

تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن ،متانول و...

از هن بیا در نظیر گیرفتن ییک نمونیآ زیسیت تیوده،

بآ کربن در حدود  3تنظیم میشود .البتآ در صیورت افیزایش فشیار

کک بآ خوراک ورودی مقداری بخار هب اضافآ میشود .نسبت بخیار

توان

راکتور سنتز متانول

جداسازی دوفازی راکتور تبدیل

گازیساز
حرارت

هوا

کمپرسور
حرارت

حرارت

بخار

بخار

حرارت
کمپرسور

حرارت

پساب
گاز رقیق شده
از هیدروژن

توان

جداسازی دوفازی

زیست توده

گاز دودکش

جداساز دوفازی

توان
محفظه احتراق

کمپرسور

ژنراتر بخار از طریق
بازیافت حرارت )(HRSG

توربین گازی

توربینهای بخار

چگالنده
توان
پساب

حرارت
متانول

هیدروژن

توان

شکل  .1نمای کلی فرایند تولید همزمان هیدروژن ،متانول و توان.
3. Auto-thermal Reforming Reactor

2. Pre-reforming Reactor

توان

توان

توان

1

1. Methane Reforming Reactor
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گاز سنتز تولید شیده

گازهای خروجی از واحد جداسازی هییدروژن ،دارای ارزش حرارتیی

خروجی از راکتور تبدیل سرد میشود و سپ

از محتویات هبی هن جدا و گاز بآ دو جرییان تقسییم مییشیود .ییک

زیاد و قابیل استحصیالیانید .بیآ ایین جهیت سییکل ترکیبیی تیوان

جریان بآ صورت مستقیم وارد واحد جداسازی هیدروژن مییشیود و

(توربین گاز و چرخ بخار) برای تولید توان در ادامآ فراینید در نظیر

بخش دیگر برای تولید متانول افزایش فشار و گرم میشود.

گرفتآ شده است .در این فرایند ،در تیوربین گیاز هیوا بیآ دو منظیور

راکتور سنتز متانول نیز بآ صورت همدما شبیآسازی شده است .گیاز

اضافآ میشود :واکنش سوختن و کنتیرل دمیای ورودی بیآ تیوربین.

خروجی از این راکتیور در ییک مرحلیآ سیرد و سیپ

توسیط شییر

بنابراین ،دبی گازهای ورودی و همچنین دمیای خروجیی از محفظی

فشارشکن فشار هن کاستآ میشود .در جداسیاز دوفیازی اولییآ ،گیاز

احتراق کنترل میشود تا نسبت هوای مناسی بیآ محفظیآ احتیراق

جداشده از هنجا کآ سهم چشیمگیری هییدروژن دارد بیآ دو جرییان

وارد شود .حرارت گاز خروجی از توربین گاز نیز توسط ییک بازییاب

از افییزایش فشییار و

حرارتییی بازیییابی و بییآ چرخ ی بخییار داده میییشییود .در جییدول ()1

انتخییابی شکسییتآ میییشییودب بخشییی از هن پی

گرمایش مجدداً وارد راکتور سینتز متیانول ،و بخیش دیگیر نییز وارد
واحد جداسازی هیدروژن میشود .جریان مایع خروجیی از جداسیاز
دوفازی اولیآ ،پی

از ییک مرحلیآ دیگیر کیاهش فشیار بیآ منظیور

جداسازی بیشیتر گازهیای همیراه هن وارد جداسیاز دوفیازی ثانوییآ
میشود و گاز حاصل ،از هنجیا کیآ دارای سیهم پیایینی از هییدروژن
است بآ طور مستقیم بآ جریان خروجی واحد جداسیازی هییدروژن
اضافآ میشود .جریان میایع نییز وارد مرحلیآ خیال سیازی متیانول

خصوصیات زیست توده نمونآ میورد اسیتفاده در فراینید را مشیاهده
میکنید.
در واحد موردنظر ،پارامترهای تصمیمگیری زییادی یافیت مییشیود.
در این مقالآ ،اثر تغییر برخی از این پارامترها (کیآ در ادامیآ توضییح
داده خواهد شد) بررسی میشود .مقادیر تنظیم شده سایر پارامترهیا
را در جدول ( )2درج کردهایم.
جدول  .1ویژگیهای زیست توده نمونه استفاده شده در فرایند.

میشود .در این مرحلیآ متیانول از هب همیراه هن جیدا و بیآ عنیوان

اجزاء

درصد جرمی

تولییدی در واحید

کربن

11/1

هیدروژن

1/1

اکسیژن

92/1

نیتروژن

1 /2

گوگرد

1 /1

رطوبت

15/1

دوده

1 /1

محصول از فرایند خارج میشود .هیدروژن خال

جداسییازی هیییدروژن دوشییاخآ ،و یییک شییاخآ بییآ عنییوان محصییول
هیدروژن خال

از فرایند خارج ،و شاخآ دیگر بیآ گیاز سینتز بیرای

ورود بآ راکتور سینتز متیانول اضیافآ مییشیود .واکینشهیای درون
راکتورهای تبیدیل متیان و سینتز متیانول بیا اسیتفاده از

مرجیع][5

پیادهسازی شده است.

جدول  .2مقادیر تنظیم شده پارامترهای واحد فرایندی.
پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

نسبت هوا بآ سوخت در گازیساز

1/31

فشار جداساز دوفازی ثانویآ

 1/1بار

نسبت بخار بآ سوخت در گازیساز

1 /1

نسبت هوای واکنشی بآ سوخت در توربین گاز

1 /2

دمای بخار در گازیساز

 151درجآ سلسیوس

دمای ورودی توربین

 1211درجآ سلسیوس

فشار گازیساز

 21بار

دمای گاز خروجی از بازیاب حرارتی

 121درجآ سلسیوس

نسبت بخار بآ کربن در تبدیل

3

دمای تقرب در بازیاب حرارتی

 21درجآ سلسیوس

فشار ورودی اولین توربین بخار

 114/1بار

 91درجآ سلسیوس

فشار ورودی دومین توربین بخار

 31بار

فشار راکتور سنتز متانول

 31بار

فشار ورودی سومین توربین بخار

 11بار

دمای راکتور سنتز متانول

 291درجآ سلسیوس

فشار خروجی سومین توربین بخار

 9بار

 91درجآ سلسیوس

دما خروجی چگالنده توربین بخار

 91درجآ سلسیوس

 21بار

افت فشار هر یک از تجهیزات

 1/1بار

حجم راکتور تبدیل
دمای گاز سنتز پ

از خنک شدن

دمای گاز خروجی از راکتور متانول پ
فشار جداساز دوفازی اولیآ
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حساسیت در نظر گرفتآ شدهاند ،عبارتند از (در شکل ( )1بآ صیورت

باید گفت کآ در این مطالعات قیمت زیست توده و هزینآ لجسیتیک

دایرههای هاشورزده نشان داده شدهاند):

هن (حمل و نقل ،فرهورش و سایر هزینآها) ناچیز در نظر گرفتآ شده

 کسر جریان گاز سنتز خروجی از جداساز دوفیازی

D-101

کآ واحد تولید متانول وارد میشود ()X-01

است .پارامترهای مورد نیاز برای ارزیابیهیای اقتصیادی از نیرمافیزار
 HYSYS 2006فراخوانی شده و پ

 کسر جریان گاز خروجی از واحد جداسازی هییدروژن کیآ

از هن تحلیل مییشیوند .نحیوه

ارتباگ اجزای نرمافزارها را در شکل ( )2مشاهده میکنید.

بآ واحد تولید متانول وارد میشود ()X-02
 کسر جریان گاز خروجی از جداساز دوفازی  D-102کآ بیآ

توابع سود و هزینه الگوریتم
مدیریت شبیهساز
کاربر

واحد تولید متانول وارد میشود ()X-03

نتایج آنالیز حساسیت
(طرح بهینه)

 فشار جداساز دوفازی ( D-103از طریق شییر فشیار شیکن

MATLAB
بستر مدیریت شبیهْساز

اعمال میشود) ()X-04
 نسبت فشار در واحد توربین گاز ()X-05
بآ عنوان ارزیابی عملکرد واحد نیز پارامترهای زیر بررسی میشوند:

ساختار فرایند

پارامترهای تصمیمگیری

تعیین مقادیر پارامترهای
تصمیمگیری
محاسبات مربوط به تابع سود

HYSYS
پارامترهای ارزیابی

 میزان هیدروژن تولیدی
 میزان متانول تولیدی
 توان خال

تولیدی

 سود خال

سالیان واحد

شکل  .2نمودار ارتباط بین اجرای مدیریت شبیهسازی.

مراجع تعیین هزینآهای واحد فرایندی در جدول ( )3درج شدهاند.

برای بدست هوردن سود خال  ،الزم است توابع هزینآ و درهمد واحد
تهیآ شوند .تابع سود 1را بآ صورت زیر میتوان بیان کرد:

تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن ،متانول و...

پارامترهای تصمیمگیری و طراحیی کیآ در ایین واحید بیرای هنیالیز

کآ در این مقالآ معادل  11سنت بآ ازای هر مگاژول فره میشیود.

جدول  .3هزینههای واحد فرایندی.
اجزاء واحد

مرجع تخمین هزینه

گازیساز

][12

راکتورهای تبدیل و سنتز متانول

][13

واحد جداسازی هیدروژن

][12

واحد توربین گازی

][12

بازیاب حرارتی

][12

سیکل بخار

][12

جداسازها

][19

در این محاسبات ،نرخ بهره  15درصد و میدت زمیان فعالییت واحید

هزینآهای گرمایش و سرمایش

][11

 21سال در نظر گرفتآ شده است .تعیداد سیاعات فعالییت واحید در

هزینآ ی بخار هب

][11

سیال نیییز معییادل  5111سییاعت فییره شییده اسییت .بهییای متییانول
معییادل  111دالر بییآ ازای هییر تیین در نظییر گرفتییآ شییده اسییت].[4
همچنییین ،بهییای هییر کیلییوگرم هیییدروژن معییادل  11دالر در نظییر
گرفتآ شده است] .[11قیمت توان تولیدی در اییران در سیال 2111
بین  2تا  14سنت بیآ ازای هیر مگیاژول گیزارش شیده اسیت]،[11

 .3آنالیز حساسیت
پارامترهای تصمیمگیری برای انجام هنالیز حساسیت عبارتند از:
 کسر جریان گاز سنتز خروجی از جداساز دوفیازی

D-101

کآ وارد واحد تولید متانول میشود ()X-01

1. Profit
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 کسر جریان گاز خروجی از واحد جداسازی هییدروژن کیآ
وارد واحد تولید متانول میشود ()X-02

تصمیمگیری ،نتایج هنالیز حساسیت برای هر یک از این پارامترها در
شکلهای ( )3تا ( )1ارا آ شده است.

 کسر جریان گاز خروجیی از جداسیاز دوفیازی  D-102کیآ
 1-1-3بررسی اثر پارامترهای اول و دوم

وارد واحد تولید متانول میشود ()X-03
 فشار جداساز دوفیازی ( D-103توسیط شییر فشیار شیکن

بیا توجیآ بییآ هن کیآ پارامترهیای اول و دوم ( X-01و  )X-02همییراه
یکدیگر جهتگیری واحد برای تولید هیدروژن یا متانول را مشیخ

اعمال میشود) ()X-04

میکنند ،هثیار ایی ن دو پیارامتر بیا هیم در نظیر گرفتیآ شیده اسیت

 نسبت فشار در واحد توربین گاز ()X-05
همانطور کآ قبالً هم اشاره شد ،پارامترهای دیگر فراینیدی (کیآ در

(شکل (.))3

جدول ( )2مقدار دهی شدهاند) میتوانند پارامترهای تصیمیمگییری

همانگونآ کآ در شکلهای (( -)3الیف و ب) مشیاهده مییشیود ،بیا

تلقی شوند ،کآ در این صورت میتوان هنیالیز حساسییت دقییقتیری

افزایش پارامترهای اول و دوم ،میزان متانول تولیدی افزایش مییابد

انجام داد و در صورت انجام بهینآسازی نیز مییتیوان طرحیی کیامالً

در صورتی کآ میزان هیدروژن تولیدی کیاهش میییابید .علیت ایین

بهینآ بآدست هورد.

تغییرات هن است کآ هر چآ این پارامترها افیزایش میییابنید ،سیهم

باید گفت کآ در این واحد تجمیع و یکپارچآسازی حرارتیی بررسیی

بیشتری از گاز سنتز در مسیر تولید متانول وارد میشود و درنتیجیآ

نشییده اسییت کییآ خییود بییآ مطالعییاتی جداگانییآ نیییاز دارد .بنییابراین

میزان استحصال هیدروژن کاهش مییابد.

باالتر از طرح بهینآ ممکن (در صیورت

هزینآهای فرایندی بآ مرات

با توجآ بآ شکل (( -)3پ) حداکثر کار تولییدی در صیورتی حاصیل

انجام مطالعات یکپارچآسازی حرارتی) خواهد بود.

میشود کآ پارامتر اول مقدار حداکثر خود را داشتآ و پارامتر دوم در

در جدول ( )9مقادیر پایآ برای پارامترهای تصمیم گییری ییاد شیده

حداقل مقدار خود قرار داشتآ باشد .در واقع ،درصورتی کآ هیدروژنی

در بییاال و مقییادیر پارامترهییای ارزیییابی بییآ ازای هنهییا درج شییدهانیید.

از سیستم خارج نشود میزان مواد سوختنی کآ بیآ تیوربین گیاز وارد

همچنین ،در این جدول محدوده مقادیر ایین پارامترهیا بیرای انجیام

میشوند افزایش مییابد و این مسئلآ باعث افزایش کیار تولییدی در

هنالیز حساسیت نیز ارا آ شده است.

توربین گاز و نیز در سیکل بخار (بآ خاطر افزایش دبی گاز در بازیاب
حرارتی) میشود.

جدول  .4مقادیر پارامترهای تصمیمگیری.

مطابق شکل (( -)3ت) رونید تغیییرات سیود خیال

سیالیانآ واحید

پارامتر

مقدار پایه

محدوده مقادیر

مشابآ روند تغییرات هیدروژن تولیدی است و بیشتر متیثثر از تولیید

X-01

1/11

1/11 -1/41

هیدروژن است .این مورد بآ علت ارزش گزاف هییدروژن نسیبت بیآ

X-02

1/11

1/11 -1/41

X-03

1/41

1/11 -1/41

X-04

 24/1بار

 21 – 24/1بار

X-05

5

9 - 12

سایر محصوالت واحد است
 2-1-3بررسی اثر پارامتر سوم
در شکلهای (( -)9الف) تا (( -)9ت) مشاهده می شود کآ با افزایش

هیدروژن تولیدی

 3/35تن در ساعت

-

متانول تولیدی

 11/11تن در ساعت

-

مقدار پارامتر سوم ،تولید متانول حدوداً  211درصد افیزایش ،تولیید

تولیدی

 99/13مگاوات

-

هیدروژن  23درصد کاهش ،توان خال

تولیدی  91درصد کاهش و

واحد

 314میلیون دالر در سال

-

در مجموع سیود واحید  15درصید کیاهش میییابید .رقابیت مییان

توان خال
سود خال

قیمتهای متانول ،هیدروژن و توان در مجموع تغیییرات سیود را بیآ
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 1-3نتایج آنالیز حساسیت

سمت کاهش یافتن سوق میدهد .بنابراین ،این کاهش تیابع قیمیت

بییر اسییاس محییدودهای در نظییر گرفتییآ شییده بییرای پارامترهییای

نسبی محصوالت است.
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با توجآ بآ شکلهای (( -)1الف) تا (( -)1ت) ،با افزایش این پیارامتر

مطییابق شییکلهییای (( -)1الییف) و (( -)1ب) ،بییا توجییآ بییآ اییینکییآ

(فشار اولین جداساز دوفازی) از مقدار  2111بار بآ  2411بار ،میزان

جریانهای سییال و انیرژی در سیسیتم تیوربین گیاز بیر واحیدهای

تولید متیانول  3درصید افیزایش ،مییزان تولیید هییدروژن کمتیر از

باالدست خود اثرگذار نیستند ،تغییرات پارامتر پینجم (نسیبت فشیار

تولییدی واحید  39درصید افیزایش و

در سیستم توربین گازی) بر میزان تولید متانول و هیدروژن تیثثیری

 1درصد کاهش ،توان خیال

سرانجام ،سود واحد بآ اندازه  9درصد افزایش مییابد.

ندارد .اما هرگاه مقدار این پارامتر  5/3باشید ،تیوان خیال

در اینجا ،تغییرات متانول و هیدروژن تولیدی بسییار پیایین اسیت و

واحد دارای حداکثر مقدار خود است .بآ نحوی کآ نسبت بآ حیداقل

تولیدی واحد مییگیذارد و

مقدار خود در بازه تغیییرات پیارامتر پینجم 1 ،درصید افیزایش دارد

برای حالت پایآ بآ نظر میرسد هرچقدر فشار بیشتر باشد مطلوبییت

و در پیی هن باعیث افیزایش سیود خیال

سیالیانآ واحید بیآ انیدازه

واحد بیشتر میشود.

 1درصد میشود.

تغییر فشار بیشترین اثر را بر توان خال

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

تولییدی

تحلیل اقتصادی و ارزیابی فرایند تولید همزمان هیدروژن ،متانول و...

 3-1-3بررسی اثر پارامتر چهارم

 4-1-3بررسی اثر پارامتر پنجم

شکل ( .3الف) اثر تغییر پارامترهای اول و دوم بر میزان تولید متانول؛ (ب) اثر تغییر پارامترهای اول و دوم بر میزان تولید هیدروژن؛
(پ) اثر تغییر پارامترهای اول و دوم بر میزان توان خالص تولیدی؛ (ت) اثر تغییر پارامترهای اول و دوم بر میزان سود خالص.
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(الف)

(پ)

(ب)

(ت)

شکل (.4الف) اثر تغییر پارامتر سوم بر میزان تولید متانول؛ (ب) اثر تغییر پارامتر سوم بر میزان تولید هیدروژن؛
(پ) اثر تغییر پارامتر سوم بر میزان توان خالص تولیدی؛ (ت) اثر تغییر پارامتر سوم بر میزان سود خالص.

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل ( .5الف) اثر تغییر پارامتر چهارم بر میزان تولید متانول؛ (ب) اثر تغییر پارامتر چهارم بر میزان تولید هیدروژن؛
(پ) اثر تغییر پارامتر چهارم بر میزان توان خالص تولیدی؛ (ت) اثر تغییر پارامتر چهارم بر میزان سود خالص.
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(الف)

شکل ( .6الف) اثر تغییر پارامتر پنجم بر میزان توان خالص تولیدی؛ (ب) اثر تغییر پارامتر پنجم بر میزان سود خالص.

 .4نتیجهگیری کلی

البتآ الزم بآ ذکر است کآ یکپارچآسازی حرارتیی در ایین واحید در

استفاده از سوختهای جایگزین در بخش حمیل و نقیل نیآتنهیا بیآ

نظر گرفتآ نشده بود و واحد مقدار  111مگاوات گرمایش و همچنین

بهینآ هنها کمک میکنید،

مقدار  911مگاوات سرمایش مورد نییاز خیود را (در حالیت پاییآ) از

بلکآ امنیت انرژی را برای هر سیستمی بآ ارمغان میهورد .بآ عیالوه،

بیرون تثمین میکرد .بنیابراین ،پتانسییل جرییانهیای سردشیونده و

استفاده از منابع زیسیت تیوده مییتوانید در راسیتای توسیعآ پاییدار

گرمشونده واحد بیا تحلییل اکسیرژی ایین جرییانهیا مییتوانید بیآ

زیست محیطی نیز تثثیرات بسزایی داشیتآ باشید .در ایین مقالیآ بیا

یکپارچآسازی مناس

حرارتی انجامد و سیودهوری واحید را تیا حید

استفاده از فرایندی طراحی شده ،تولید همزمان متانول ،هییدروژن و

چشمگیری بهبود بخشد.

کار بررسی شد .در این راستا ،اثر تغییرات برخیی پارامترهیای میؤثر

عالوه بر این الزم است اثر بلوغ فناوریها بر هزینیآ هنهیا نییز در نظیر

بر عملکرد فرایند نشیان داده شید .در حالیت پاییآای فراینید تولیید

گرفتآ شود .در واحد بررسی شده نیز صرفاً هثار برخیی پارامترهیا در

متییانول حییدود  11تیین در سییاعت ،تولییید هیییدروژن حییدود  9تیین

نظر گرفتآ شد ،در صیورتی کیآ اثیر سیایر پارامترهیا نییز مییتوانید

تولییدی فراینید حیدود  91مگیاوات و

چشمگیر باشد .بنابراین ،برای انجام تحلیل حساسیت کامیلتیر الزم

سییالیانآ واحیید حییدود  311میلیییون دالر در سییال

است سایر پارامترها نیز در دامنآ مطالعات قرار گیرد .ایین مطالعیات

بیرهورد شیده اسییت کیآ میییتوانید دارای جییذابیت اقتصیادی باشیید.

در ادامآ با انجام بهینآ سیازی پارامترهیای تصیمیمگییری مییتوانید

باید گفت کآ در این مطالعات هزینآ استهالک ،بهیای زیسیت تیوده

طرحی با توجیآپذیری اقتصادی باال بآدست دهد .معموالً در صیورت

در نظر گرفتآ نشده است.

استفاده از زیست توده در مقیدار منیابع و ترکیی میواد سیازنده هن

با در نظر گرفتن فقط هزینآهای واحد (بدون احتساب سود ناشیی از

عییدم قطعیییت رخ میییدهیید .بنییابراین ،الزم اسییت بییآ عنییوان

فروش محصوالت) کآ در حالت پایآ معادل  91میلیون دالر در سیال

تکمیل مطالعات ،هنالیز حساسیت و بهینآسازی برای زیستتودههای

است ،قیمت تمام شده هر تن متانول معادل  311دالر ،قیمت تمیام

مختلف صورت پذیرد .باید گفت کآ نتایج بهینآسیازی بیا توجیآ بیآ

شده هر کیلوگرم هیدروژن معادل  2دالر و قیمت هر مگیاژول تیوان

قیمت نسبی محصوالت و نیز محدودیتهایی کآ بر مقدار محصوالت

معادل  3سنت بآدست میهید .این قیمتها با توجآ بیآ قیمیتهیای

مختلیف ممکیین اسیت اعمییال شیود ،بییآ جهیات ترجیهییی مختلفییی

معادل  194دالر بیآ ازای هیر تین

خواهید داشیت .بنیابراین ،در بازارهیای مختلیف و شیرایط جهییانی و

متانول 11 ،دالر بآ ازای هر کیلوگرم هیدروژن و  11سینت بیآ ازای

بآ صورت خاص شرایط منطقآ پیادهسازی واحد فراینیدی سیوگیری

هر مگاژول توان میباشند) از قابلیت رقابت در بازار برخوردارند.

بهینآسازی بآ سمت سبدهای مختلفی از محصوالت خواهد بود.

بازدهی بیشتر استفاده از منابع و تخصی

در ساعت ،میزان توان خال
سییود خییال

روز این محصوالت (کآ بآ ترتی
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