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طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی-
مطالعۀ موردی سامانۀ بنزن ،تولوئن و زایلین
سجاد عبداهللپور ،1حسام احمدیان بهروز ،*2علی فاضلی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران
 -2دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی سهند
 -3استادیار مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران
 -4استادیار مهندسی شیمی ،پژوهشگاه علوم و فناوری کره جنوبی
پیامنگارahmadian@sut.ac.ir :

چكیده
طراحی یک برج تقطیر دیوارۀ میانی برای جداسازی ترکیب سه جزئی بنزن ،تولوئن و زایلیین
برای رسیدن به میزان خلوص نهایی حداقل  %99مولی بررسیی شیدهاسی؛ اریر تییییر در
ترکیب درصد خوراک ورودی بر روی سه ساختار توالی مستقیم ،توالی غیرمسیتقیم و بیرج
دیوارۀمیانی و انتخاب ساختار بهینه برطبق نتایج حاصل از بهینهسازی باهدف حداقلسازی
هزینه های ساالنۀ کل مطالعه شدهاس؛ .برای ساختار تکبرجی ،در حالتیکیه کسیر میولی
اجزای خوراک مساوی باشند ،نشان دادهشده اس؛ که امکان کاهش هزینۀ انیریی مریرفی
در جوشآور تا حدود  %33و هزینۀ سرمایهگذاری اولیه در حدود  %22نسیب؛ بیه سیاختار
توالی مستقیم وجود دارد ولی این امکیان بیرای تمیامی شیرای خیوراک ممکین نیسی؛.
استفاده از ساختار دیوارۀ میانی همواره باعث کاهش هزینههای انریی مررفی میشود ولیی
با درنظر گرفتن هزینههای ساالنۀ کل بهعنوان معیار ترمیمگیری ،در حالتیکه زایلین جزء
غالب باشد ساختار غیرمستقیم مناسبتر اس؛.

تاریخ پذیرش99/32/13 :
شماره صفحات 22 :تا 93

کلیدددوا ههددا :بییرج تقطیییر
دیوارۀمیانی ،بهینیهسیازی ،کوپیل
حرارتی ،بنزن ،تولوئن ،زایلین

 .1مقدمه

مررف آن در جهان ،انریی مررفی[2و ]1برای تولید مقادیر زییادی

بنیزن ،تولیوئن و زایلیین 1ازجملیۀ میواد شییمیایی مهیم در صیینای

از این ترکیب همانند فرایند تقطیر نف؛ خام بسیار زیاد اس؛ .پس از

پتروشیمی و باالدستی هستند که در تولیید بسییاری از محریوالت

جداسازی مواد غیر آروماتییک از راه فراینید تقطییر  -اسیتخراجی،2

پتروشیمیایی بهعنوان مادۀ اولیه یا مادۀ واسطه اسیتفاده مییشیوند.

جداسازی و تهیۀ ترکیبات  BTXبهصورت خالص ،به وسیلۀ عملییات

تولید  ،BTXحاصل یک فرایند مولکولشکنی کاتالیسیتی بیههمیراه

تقطیییر کییه از فراینییدهای بییزر

مرییرفکننییدۀ انییریی در صیینع؛

فرایندهای استخراج و تقطیر اس؛ .درنتیجه و با توجهبه میزان باالی

پتروشیمی اس؛ انجام میشود[4و .]3تقطیر در صنای پتروشییمی و
شیمیایی نقشی اساسیی دارد و شیامل  %99از جداسیازی مایعیات و

* تبریز ،دانشگاه صنعتی سهند
1. BTX
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2. Extractive Distillation

جداسازی متداولی اس؛ که بهطور گسترده در فرایندهای مربیو بیه

کوپل حرارتی که بیشتر مطالعه شدهاند عبارتاند از ساختار متیوالی
4

مواد شیمیایی صنعتی استفاده می شود و اگرچه دارای کاستیهیایی

دارای یک جداساز جانبی  ،سیاختار متیوالی دارای ییک عرییانسیاز

در تأمین انریی موردنیاز آن شامل افزایش میزان گازهای گلخانیهای

2

جانبی و ساختار کوپل کامل حرارتیی ییا همیان سیتون پتلییوک .

و هییدررف؛ انییریی در جهییان اسیی؛ ولییی بییا اسییتفادۀ سییامانهای

دانشییمندان سییاختار پتلیییوک (شییکل ( ))1را بیییش از  93سییال از

از روشهای انتگراسیون حرارتی مییتیوان انیریی موردنییاز فراینید

جنبههای مختلف مطالعه کرده اند .بر اسیا

مطالعیات انجیامشیده،

تقطیر را کاهشداد[.]9

ساختار پتلیوک میتواند نسب؛به حال؛ سیتونهیای متیوالی حیدود

روش متییداول در جداسییازی  BTXاسییتفاده از سییتونهییای تقطیییر

 %33صرفهجویی در مررف انریی داشتهباشد.

متوالی اس؛ که هرکیدام از سیتونهیا شیامل جیوشآور و چگالنیده

در ساختار پتلیوک میتوان با قراردادن یک دیوارۀ عمودی در وسی

مربو به خود اس؛ که این امر باعیث اتی ف انیریی در مبیدلهیای

ستون ،قسم؛ ورودی خوراک برج را از قسم؛ میانی برج جدا کرد و

حرارتی میشود و مقرونبهصرفه نیس؛[ .]3کیاهش اتی ف اگیزریی

با تبدیلکردن به یک پوستۀ ستون و یک جوشآور و ییک چگالنیده

نیز یکی از راهکارهای کاهش مررف انریی و آلودگیهای ناشی از آن

نسب؛به حال؛ ستون متوالی میتوان کاهش در هزینههیای رابی؛ را

 1اس؛

2

اس؛ .یکی از علل اصلی ات ف اگزریی ،تلفات ناشی از اخت
که ناشی از اخت

2

مجدد مادۀ دارای نقطۀ جوش میانی در انتهای

9

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

همچنین  %3از مررفکنندگان انریی در جهان اس؛ .تقطیر ،فرایند

کاهش انریی و هزینه نسب؛ به ساختارهیای متیوالی دارد .سیهنیو

پیشبینی کرد که به این ساختار جدید بیرج تقطییر دییوارۀمییانی

گفته میشود که در شکل ( )2نشان دادهشدهاس؛ .طراحی برجهیای

ستون تقطیر در ساختارهای متوالی مستقیم و غیرمستقیم اس؛.

تقطیر دیوارۀمیانی[ ]2تاکنون بیهوسییلۀ محققیان بسییاری ازجملیه

کوپلینگ حرارتی 3در فرایند تقطیر میتواند تلفات ناشی از اخیت

جانا[ ،]2ینیگ و همکیاران[ ،]9وانیگ و همکیاران[ ،]9ال گانیدی و

را کاهش دهد .طراحی سامانۀهای تقطیر همراه با کوپل حرارتیی در

همکاران[ ،]13رامییرز و همکیاران[ ]11و سییهاب و همکیاران[]12

سالهای اخیر بسیار مطالعه شدهاس؛ زییرا کیه تیوان بیالقوهای در

مطالعه شدهاس؛.
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شكل  .1ساختار پتلیوک.
4. Side-Rectifier Arrangement

3. Thermal Coupling
7. Dividing-Wall Column

1

2. Intermediate Boiling
6. Petlyuk

1. Mixing Losses
5. Side-Stripper Arrangement
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کوپل حرارتیی بیرجهیای تقطییر در جداسیازی چنیدجزئی یکیی از

آینییده بییهعنییوان روش تقطیییر اسییتاندارد اسییتفاده شییود .مطالعییات

راهحلهای کاهش میزان مررف انریی اس؛ .برج تقطیر دیوارۀمیانی

متعییددی بییهوسیییلۀ محققییان زیییادی در مییورد بییرجهییای تقطیییر

ابزاری مناسب برای پیادهسازی عملی چنین آرایشهایی اس؛ که بیا

دیییوارۀمیییانی انجییام شییدهاسیی؛ کییه میییتییوان بییه کییار داینییویچ و

توجهبه تجمی دو یا چند برج در قالب یک برج واحد میتواند هزینۀ

دیوارۀمیانی بیا

همکاران[ ]12اشاره کرد ،که مرور جامعی برروی برج

ساخ؛ برج را نیز کاهش دهد .از کاربردهای برجهای دیوارۀمیانی در

دیدگاه کاربرد صنعتی و مسائل کنترلی برج انجام دادهاند.

صنع؛ میتوان به موارد متعددی ازجمله جداسازی ترکیبات بنیزن،

چالشهای مرتب با کنترل فرایند ،مان از پیشرف؛ ایین خیانواده از

تولوئن و زایلین با  %43کاهش در هزینههای عملیاتی و  %14کاهش

برجهای تقطیر شد تا اینکه کیبل دو سال بعد یعنی در سیال 1992

در هزینههای راب؛ اولیه نسب؛به حال؛ تقطییر معمیول و همچنیین

این برج را از نو در کانون توجه قرارداد و عبیدالمطلب و اسیمی؛[]2

ترکیبات بنزن ،تولوئن و اتیل بنزن با کاهش  %39در هزینۀ عملیاتی

در سال  1999کارهای متعددی در حوزۀ شیبیهسیازی دینامییک و

و  %14در هزینههای راب؛ اولیه اشارهکرد[.]13

کنترل این برج انجامدادند .همچنین در سال  2332مورال کریشنا و

الزم به ذکر اس؛ که ادغام دو سیتون و تبیدیل آن بیه ییک سیتون

همکارانش[ ]12بر روی طراحی آن هیا بیه نتیایج خیوبی رسییدند و
3

بهعنوان برجهای دیوارۀمیانی ،باعث تداخل 1میان متییرهای کنترلی

تاکنون طر های صنعتی زیادی بهوسیلۀ شرک؛های مونتز و بسیف

سامانۀ برج تقطیر خواهدشد و همین موضو  ،عنوان تحقیق عیدهای

بهمنظور افزایش بهرهوری این برجها طراحی و ساختهشدهاس؛[.]19

از محققان قرارگرفتهاس؛ .برجهای تقطیر دیوارۀمیانی بهعنوان ییک

ع وه بر تأریری که نو اجزای تشیکیلدهنیدۀ خیوراک بیر سیاختار

اخترا در سال هیای  1933و  1943مطیر شیدو آقیای پتلییوک و

بهینۀ انتخیابی و مؤلفیههیای آن دارد ،ترکییب درصید خیوراک نییز

همکارانش تحقیقات بسیاری برای پیشرف؛ این نظریه داشتند[.]14

میتواند بر این انتخاب مؤرر باشد .به عنوان ییک قاعیدۀ سرانگشیتی

طراحی ابتدایی برج زایلیین در سیال  1949بیهوسییلۀ آقیای رایی؛

پیشنهاد میشود که جزئیی کیه بیشیترین مقیدار را دارد در ابتیدای

انجامشدهاسی؛[ .]19سیرانجام اولیین بیرج زایلیین در سیال 1999

فرایند تفکیک شود بهعنوانمثال اگر جیزء سیبک بیشیترین مقیدار

به وسیلۀ شرک؛ بسف 2به طراحی صنعتی انجامید و تیا سیال 2313

خوراک را تشکیل میدهد ،ساختار مستقیم بر سیاختار غیرمسیتقیم

به بیشاز  133مورد در جهان رسید و پیشبینی میشود تا  93سال

ارجحی؛ دارد.
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شكل  .2برج تقطیر دیوارۀمیانی.
3. MONTZ
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1

1. Interaction

در این کار ما دنبال پاسخ به

برای رسیدن به یک خلوص مشخص از محریوالت ،چیه آرایشیی از

درصدهای مختلف خوراک ورودی به سامانۀ جداسازی تقطیر اسی؛.

بییرجهییای تقطیییر بهینییه اسیی؛ و اینکییه ترکیییب درصیید اجییزای

بهعبارتیدیگر هدف بررسی ارر ترکییب درصید خیوراک بیر انتخیاب

تشکیلدهندۀ خوراک چه تأریری بر نو آرایش بهینۀ برجهای تقطیر

آرایشهای یادشدهاس؛.

و مؤلفههای آن دارد بهعنوانمثال درصورتیکیه بیرای ییک ترکییب

خوراک مورد مطالعه در این مقاله ترکیب سهجزئی بنیزن ،تولیوئن و

درصد مشخری از خوراک ،استفاده از برج دیوارۀمیانی باعث کاهش

زایلییین بییا نقییا جییوش بییهترتیییب  393کلییوین 399 ،کلییوین و

هزینههای انریی و نیز سرمایهگذاری شود ،آیا عیو شیدن ترکییب

 419کلوین اس؛ .خیوراک ورودی در دمیای  399درجیۀ کلیوین و

درصد اجزا در خوراک بر این رفتار تأریری دارد و آیا میتیوان نتیایج

فشار  1هواکره در نظر گرفتهشدهاس؛ .فرایند تقطیر بیهروش تیوالی

به دس؛ آمده را تعمیمداد؟ برای پاسخ به این پرسیش ،ابتیدا آراییش

مستقیم مطابق شکل ( )3از دو بیرج و دو چگالنیده و دو جیوشآور

برجها در سه سیاختار تیوالی مسیتقیم ،تیوالی غییرمسیتقیم و بیرج

شکل یافتهاسی؛ .خیوراک وارد بیرج اول مییشیود و جرییان بیاالی

دیوارۀمیانی بررسی شیده اسی؛ و سیسس بیا توجیه بیه اینکیه بیرای

برج اول به عنوان محرول بنزن و جریان پایین بیرج اول ترکیبیی از

شبیهسازی برج دیوارۀمیانی در نرم افزارهای تجاری در حیال حاضیر

تولوئن و زایلین اس؛ که وارد بیرج دوم مییشیود و محریول بیاالی

نیس؛ ،الگوهای موجود برای این منظیور

برج دوم به عنوان محرول تولوئن و محرول پایین برج دوم بهعنوان

مایول آمادهای در دستر

بررسی و مقایسه خواهند شد .درپایان ،شبیه سازی براسا

بهتیرین

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

این سؤال هستیم که برای سامانۀ BTX

نیز بیهدسی؛آوردن حالی؛ بهینیه ازمنظیر اقتریادی بیرای ترکییب

محرول زایلین اس؛.

الگوی پیشنهادی انجام خواهدگرف؛ .ازآنجیاییکیه مسیألۀ طراحیی

فرایند تقطیر بهروش توالی غیرمستقیم مطابق شکل ( )4از دو برج و

فرایند را میتوان در قالب یک مسألۀ بهینهسازی با تاب هدف هزینه،

دو چگالنده و دو جوشآور شکل یافتهاس؛ .خوراک به برج اول وارد

قیدهای فرایندی همچون خلوص محروالت و نیز مؤلفههای طراحی

میییشییود و جریییان پییایین بییرج اول بییهعنییوان محرییول زایلییین

بهعنوان متییرهای ترمیمگییری نییز در نظیر گرفی؛ ،ایین نگیرش

خارج میشود و جریان باالی برج شامل بنزن و تولوئن اس؛ که وارد

مبنای کار طراحی برای همۀ ساختارها قرارمییگییرد و جزئییات آن

برج دوم میشود .جریان باالی برج دوم بیهعنیوان محریول بنیزن و

شامل تاب هدف ،قیود و متییرهای ترمیمگیری بحث خواهید شید.

جریان پایین آن بهعنوان محرول تولوئن اس؛.

همچنییین بییا توجییهبییه درجییۀ آزادی در هریییک از سییاختارهای

همانطورکه در شکل ( )2مشیاهده مییشیود پیکربنیدی و طراحیی

موردبررسی ،متییرهیای تریمیمگییری بیرای آن سیاختار مشیخص

منحرربهفرد برج تقطیر دیوارۀمیانی بهدلیل وجود دیوارۀ عمودی در

میشود و در فرمولبندی مسیألۀ بهینیهسیازی بیهکیار خواهیدرف؛.

وس پوستۀ ستون ،برج را به دو قسیم؛ خیوراک و جرییان جیانبی

در این راستا ،در بخش  2به طر دقیق مسألۀ مورد بررسی پرداخته

تقسیم میکند و از پدیدۀ اخت

خوراک در وس بیرج جلیوگیری

و نیز شبیهسازی سامانه بحیث خواهدشید .در بخیش  ،3همنهشی؛

میکند ،بازده سینیهیا را بیاال مییبیرد و خلیوص محریول بیشیتر

فرایند بهکمک بهینهسازی ارائه شده و در بخش  ،4مقایسۀ نتیایج از

می شود .برای جداسازی سه جزء ،مییتیوان دییوار جداکننیده را در

منظر اقتریادی بیرای سیاختارهای مختلیف مید نظیر خواهید بیود.

محلهای مختلفی قرارداد .در اولین نیو کیه بیهوسییلۀ رایی؛[]19

درپایان و در بخش  9به نتیجهگیری پرداخته خواهدشد.

رب؛شده و متداولتر اس؛ ،دیوار جداکننیده و همچنیین خیوراک و
پیشنیازهای جانبی معموالً در وس ستون قرار میگیرند .پیکرههای

 .2طرح مسأله

مختلف برج بر اسا

هدف اصلی از تحقیق انجام شیده ،مقایسیۀ نتیایج حاصیل از فراینید

حال؛های مختلف باشد[ .]23از دیگر اجزای برج تقطیر دیوارۀمیانی

جداسازی ترکیب سهجزئیی بنیزن ،تولیوئن و زایلیین بیه اجیزای بیا

تقسیمکنندۀ مای و بخار اس؛ که بهکار بردن تقسیمکنندۀ میای در

خلوص  %99مولی با استفاده از روش تقطییر در حالی؛هیای تیوالی

باالی برج دیوارۀمیانی نشاندهندۀانتقال جریان برگشتی به دو طرف

مستقیم ،توالی غیرمستقیم و تقطیر با استفاده از برج دیوارۀمییانی و

دیوارۀ در برج اس؛.

تعداد اجزای خوراک ورودی به برج میتواند به
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بنزن
Benzene
%99
99% mol

خوراک
Feed
تولوئن

( TOLUENEتولوئن)

%99

 99%مولی
Toluene
99% mol

P-27

اورتوزایلین
O-xylene
%99
99% mol

شكل  .3توالی مستقیم.
بنزن
Benzene
%99
99% mol

خوراک
Feed
تولوئن
Toluene
%99
99% mol
اورتوزایلین
%O-xylene
99
99% mol

شكل  .4توالی غیرمستقیم.

 1-2شبیهسازی

فیزیکی 2چاوو سیدر 3برای فرایند جداسازی این سه ترکیب مناسب

شبیه سازی ساختارهای معرفیشده با استفاده از الگو های غیر خطی

اس؛.

انجامشده اس؛ که الگیوی

بهمنظور امکان استفاده از آب خنککن در چگالندۀ برجها ،فشارهای

ردفرک 1برای شیبیه سیازی بیرج تقطییر اسیتفاده و شیمارهگیذاری

عملیاتی بهگونهای انتخاب میشوند که دمای باالی بیرج برابیر 322

نرمافزار ،بهصورت مخزن جریان بازگشتی معادل مرحلۀ 1

کلوین شود .بنابراین در ساختار توالی مستقیم ،فشار بیرج اول و دوم

و جوشآور معادل مرحلۀ نهایی رعای؛ شدهاس؛ .بستۀ ویژگییهیای

بییهترتیییب برابییر  3/32و  3/13هییواکره و بییرای سییاختار تییوالی

1. RadFrac

2. Physical Property Package
3. Chao-Seader

و دقیق در نرم افزار شبیهساز اسسن پ
پیشفر
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غیرمستقیم ،فشار برج اول بیا توجیهبیه

مخلو بنزن و تولوئن در دمای  322کلوین اس؛ انتخاب میشیود و

برج دوم و جرییان  DISTبیهعنیوان محریول بیاالی بیرج و جرییان

فشار برج دوم با توجهبه محرول بیاالی آنکیه تولیوئن اسی؛ برابیر

 BOTTبه عنوان محرول پایین برج معرفیشیده انید .چگالنیدههیا از
1

 3/32هواکره اسی؛ .در سیاختار  DWCهیمفشیار بیاالی بیرج برابیر

نو کامل اس؛ و جوشآورها از نو کتل اسی؛ .بیهترتییب سیاختار

 3/32هواکره خواهدبود.

شبیهسازی برای توالی مستقیم و غیرمسیتقیم در شیکلهیای ( )2و

در محی شبیه سازی بیرای حالی؛ تیوالی مسیتقیم و غیرمسیتقیم،

( )2نشان دادهشدهاس؛.
0/4

Py

فشار (اتمسفر)

0/3

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

شیکل ( )9کیه نمیودار Pxy

جریان  FEEDبهعنوان خوراک ،جریان  Sبهعنوان جریان ورودی بیه

0/2

Px
0/1
0/8

1

0/6

0/4

0/2

0

کسر مولی بنزن در فاز مایع /بخار

شكل  .5نمودار  Pxyمخلوط بنزن و تولوئن در دمای  322کلوین.

1

DIST
(محصول سبک)
خوراک
SIDE
(محصول جانبی)

BOTT
(محصول سنگین)

شكل  .6ساختار توالی مستقیم.
1. Kettle
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DIST
(محصول سبک)

خوراک
SIDE
(محصول جانبی)
BOTT
(محصول سنگین)

شكل  .7ساختار توالی غیرمستقیم.

 2-2شبیهسازی برج تقطیر دیوارۀمیانی
تاکنون الگوی استاندارد و قابلاطمینانی از برج تقطیر دیوارۀمیانی در
نرم افزارهای شبیهسیاز ارائیه نشیدهاسی؛ تیا بیا اسیتفاده از آن کیار

I

شبیه سازی انجام و نتایج رضایتمندی کسب شود .بنابراین الگوهیای
مختلفی با برجهای متعددی در چینشهای مناسب برای الگوسیازی

II
II

برج دیوارۀمیانی ارائهشدهاس؛ که موضو تحقیق بسیاری از محققان
بودهاس؛ که به بررسی و معرفی چندی از آنها میپردازیم.
 .1الگوی پمپ جانبی

III
III

 .2الگوی دو ستون
 .3الگوی سه ستون

IV
IV

 .4الگوی چهارستون
 1-2-2الگوی پمپ جانبی

این الگو یک روش ساده و ابتدایی برای الگوسازی برج دییوارۀمییانی
اس؛ که برج دیوارۀمیانی میتواند مانند شکل ( )9در ییک بیرج کیه

شكل  .8الگوی پمپ جانبی معادل برج تقطیر دیوارۀمیانی

دارای قسییم؛هییای مختلفییی کییه رویهییم بییهصییورت عمییودی
چیدهشدهاند نشان داده شود و جریانهای میای و بخیار بیهوسییلۀ

 2-2-2الگوی دو ستون

پمپهایی که در دور برج قرار دارند بین قسیم؛هیای مختلیف بیرج

اییین الگییو مطییابق شییکل ( )9دارای دو سییتون اسیی؛ کییه ازلحییا

تبادل می شوند .اما مشکل بزر
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این الگو آن اس؛ که کل دبیهیای

ترمودینامیک شبیهبه برج دیوارۀمیانی اس؛ .این الگو نسب؛به الگوی

مای و بخار برج به دو نقطه کشیده میشوند و قسم؛های دیگر برج

پمپ جانبی دارای انعطاف بیشتری اس؛ ولیی نتیایج حاصیل از آن

خالی از جریان مای و بخار باقی میمانند.

تقریباً مشابه حال؛ پمپ جانبی اس؛ [.]21
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استفادهشده بیرای شیبیهسیازی بیرج تقطییر دییوارۀمییانی ،الگیوی
چهارستون اس؛.
برای شبیهسازی فرایند تقطیر با برج تقطیر دیوارۀمیانی با استفادهاز

II

II

II

ساختار معادل چهارستون ،مطابق شکل ( )11که شامل چهارسیتون
و یک چگالنده و یک جوشآور اس؛ که قسم؛ باالی بیرج و پیایین
برج و قسم؛ جریان جانبی و قسم؛ ورودی خوراک با سیتونهیای
مجزا مشخصشدهاند.

شكل  .9الگوی دو ستون معادل برج تقطیر دیوارۀمیانی.
II
II

 3-2-2الگوی سه ستون

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

اسیی؛ کییه پیچیییدگیهییایی نیییز دارد .در اییین تحقیییق ،الگییوی

این الگو مطیابق شیکل ( )13شیامل سیه بیرج جداگانیه اسی؛ کیه
II

قسم؛های باالی برج و پایین برج بهصورت برجهای جداگانه نشیان
داده می شود و جریان پایین برج باال و جریان باالی برج پایین ،جم
و بهعنوان محرول میانی خارج میشود.
III
III

 4-2-2الگوی چهارستون

در پایان این الگو بهترین و کامیلتیرین الگیویی اسی؛ کیه تیاکنون
ارائهشدهاسی؛ و دارای بیشیترین انعطیاف در مقیداردهی و طراحیی
قسم؛های مختلف برج دیوارۀمیانی اس؛ و البتیه الزم بیه ییادآوری

شكل  .11الگوی سه ستون معادل برج تقطیر دیوارۀمیانی.

DIST
(محصول سبک)

SIDE
(محصول
جانبی)

خوراک

( FEEDخوراک)

BOTT
محصول(محرول سنگین)
( BOTT
سنگین)

شكل  .11ساختار چهارستون معادل برج تقطیر دیوارۀمیانی.
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خوراک ورودی وارد ستون اول مییشیود و سیتون بیاال شیامل ییک

نسب؛ جوشآوری ،2نسب؛ توزی جریان مای برگشتی بین دو سم؛

چگالنده اس؛ و سیتون پیایین شیامل ییک جیوشآور اسی؛ بخیار

دیوارۀ و نیز نسب؛ توزی جریان بخار برگشتی بین دو سم؛ دییوارۀ

تولیدشده از جوشآور ستون پایین بهوسیلۀ یک جداکنندۀ بخار بین

اس؛ .الزم به ذکر اس؛ که با توجهبه اینکه تعیداد سیینیهیا در دو

دو ستون جانبی تقسیم می شود و نیز جریان مای خروجی از انتهای

طرف دیوارۀمیانی برج یعنی طرف خیوراک و محریول مییانی بیاهم

ستون باال بهوسیلۀ یک جداکنندۀ مای بین دو ستون جانبی تقسییم

برابرند بنابراین تعیداد سیینیهیا در قسیم؛ بیاالی دییوارۀ ،سیم؛

میشود .نسب؛ جداسازی مای و بخار در این جداکنندهها بر خلوص

خوراک دیوارۀ  ،محل ورود خوراک ،محل سینی محرول میانی و نیز

نهییایی محرییوالت و بییار حرارتییی چگالنییده و جییوشآور تأریرگییذار

قسم؛ پاییندیوارۀ بهعنوان متییر ترمیمگیری لحا خواهندشد.

خواهدبود .محرول خروجی از چگالنده ستون باال بهعنوان محریول
بنزن و محرول خروجی از جوشآور ستون پایین بهعنوان محریول

 2-3تابع هدف

زایلین به شمار میآید .محرول جانبی تولوئن نیز از سیتون جیانبی

بر مبنای روابی ارائیهشیده در مرجی [ ،]22تیاب هیدف اقتریادی،

سم؛ راس؛ خارج میشود .تمامی برجها از نو سینیدار هسیتند و

حداقلسازی هزینه های ساالنۀ کل 3اس؛ که برای مبنای هزینههای

چگالنده از نیو کامیل و جیوشآور از نیو کتیل اسی؛ .در محیی

عملیییاتی سییاالنه (انییریی مرییرفی در جییوش آور) و هزینییههییای

خییوراک بییا جریییان FEED

سرمایه گذاری ساالنه (مجمو هزینه های مبدلها و پوستۀ بیرج) بیا

شییبیهسییازی هماننیید شییکل ()11

نشان دادهمیشود جرییانهیای بیاالی بیرج و مییانی و پیایین بیرج

 3سال دورۀ بازگش؛ سرمایه و  9333ساع؛ عملیاتی در طول سال

به ترتیب بانام  DISTو  SIDEو  BOTTنشان داده میشیود و طبیق

حساب میشود .الزم به ذکر اس؛ که بهعل؛ پیچیدگیهای بیشتر در

فرایند توضیح دادهشده جریانهای خوراک و محروالت و همچنیین

اجزا و ساختار داخلی برج دیوارۀمیانی نسب؛بیه بیرجهیای متیداول،

چگالنده و جوشآور جانمایی میشوند.

 %23هزینییۀ سییاخ؛ اضییافی بییرای پوسییتۀ بییرج نسییب؛بییه میییزان
محاسبهشده از فرمول جدول ( )1درنظر گرفته میشود.

 .3بهینهسازی

جدول ( )1مؤلفههای اقترادی را نشان میدهد که در آن ارتفا برج

 1-3متغیرهای تصمیمگیری

با درنظر گیرفتن  3/21متیر فاصیلۀ بیینبیین هیر دو سیینی و %23

برای طراحی بهینۀ هریک از سه سیاختار بحیثشیده شیامل تیوالی

طییول پوسییتۀ اضییافی حسییابمیییشییود .هزینیۀ بخییار مرییرفی نیییز

مسییتقیم ،تییوالی غیرمسییتقیم و بییرج دیییوارۀمیییانی ،یییک مسییألۀ

 2/29دالر به ازای هر گیگایول اس؛.

بهینه سازی قطعی 1تعریف میشود که متییرهای تریمیم گییری آن

برای بهدس؛آوردن قطیر بیرج دییوارۀمییانی ،ابتیدا قطیر هرییک از

(شامل متییرهای ترمیم گیری طراحیی و عملییاتی) بیه شیر زییر

بییرجهییای  B1تییا  B4در شییکل ( )11از راه ابییزار  Tray Sizingدر

اس؛:

نرمافزار اسسنپ

بییرای هریییک از بییرجهییا در سییاختار مسییتقیم و نیییز غیرمسییتقیم،

دیوارهدار برج از راه رابطۀ ( )1بهدس؛میآیید .درپاییان بیزر تیرین

متییرهای ترمیم گیری عبارت اس؛ از تعداد سینیهای باالی سینی

مقدار از میان قطر برجهای  ،B1قسم؛ میانی  Deو برج  B3بهعنوان

ورود خوراک ،تعداد سینیهای پیایین سیینی ورود خیوراک ،نسیب؛

قطر برج دیوارۀمیانی انتخاب میشود.

برگشتی .همچنین دبی جریان محریول بیاالی بیرج بیرای سیاختار
مستقیم و دبی جریان محرول پایین برج برای ساختار غیرمسیتقیم

()1

حسیاب میی شیود ،سیسس قطیر معیادل بخیش

2
2
DB
DB
De2
1 
2
Ae 
 AB1  AB2 
4
4
4

جزء متییرهای ترمیمگیری هستند.
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در مورد ساختار برج دیوارۀمیانی ،تعداد درجات آزادی بیشتر اس؛ و

الزم به ذکر اس؛ که بهعل؛ پیچیدگیهای بیشتر در اجزا و سیاختار

شامل تعداد سینیها در هریک از بخشهای برج ،نسیب؛ برگشیتی،

داخلی برج دیوارۀمیانی نسیب؛بیه بیرجهیای متیداول %23 ،هزینیۀ

1. Deterministic

2. Boil-Up Ratio
)3. Total Annual Cost (TAC
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جدول ( )1لحا میشود.

شبیهسازی استخراجمیشود و در الگوی اقترادی مورداستفاده قیرار
میگیرد .بعد از ارزیابی مقدار قیود و تاب هدف بهوسیلۀ بهینیهسیاز،
مقییادیر بییهروز شییده متییرهییای ترییمیمگی یری بییرای ادامییه رونیید

جدول  .1مؤلفههای اقتصادی.
) (

پوستۀ برج

,

)
)

(

(

) (

بهینهسازی به شبیهساز ارسالشده و ایین چرخیه تیا محقیق شیدن
همگرایی ادامه پیدا میکند.

) (

چگالنده

با جم بندی و بررسی نتایج به دس؛آمیده از بهینیهسیازی هیر سیه
,

)

(

ساختار به ازای هریک از حال؛های فر شده برای خوراک ،به نکات

) (

جوشآور

زیر میتوان اشاره کرد:
فرایند جداسازی  ،BTXیک فرایند با میزان مررف انریی باال اسی؛

 3-3قید

بهعنوانمثال در توالی مستقیم بهازای خوراک با کسر مولی برابر هیر

به منظور اطمینان از کیفی؛ محریوالت نهیایی ،سیه قیید در میورد

سه جز ،مجمو هزینۀ انریی مررفی در جوشآور  11/9میلیون دالر

حداقل خلوص محروالت در نظر گرفته می شود .بنابراین با توجه به

اس؛ درحالیکه مجمو هزینۀ سرمایهگذاری اولیه برای ستونهیای

فراری؛ نسبی مواد ،ترکیب باالی برج شامل حداقل  %99مولی بنزن

تقطیر و مبدلهای مربوطه 2/13 ،میلیون دالر اس؛ .درنتیجیه %93

و ترکیب جریان جیانبی بیرج شیامل حیداقل  %99میولی تولیوئن و

از  TACاین فرایند مربو به هزینههای انریی اسی؛ و کیاهش ایین

ترکیب پایین برج شامل حداقل  %99مولی زایلین اس؛.

هزینهها از راه کوپل حرارتی بهشدت موردنیاز اس؛.

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

ساخ؛ اضافی برای پوستۀ برج نسب؛به میزان حسابشده از فرمیول

خلوص محروالت و نیز محاسبات اقترادی همچون بیار حرارتیی از

اکنون به مقایسۀ سه ساختار بحثشده برای یکی از حاالت خیوراک

 .4ارائۀ نتایج و تحلیل یافتهها

میپردازیم بهعنوانمثال ،ساختار بهینیه بیرای حالی؛  1کیه در آن

مسألۀ بهینهسازی مطر شده در بخش  3بهازای ترکیب درصیدهای

کسر میولی هیر سیه جیز بیاهم برابیر هسیتند در جیدول ( )2آورده

مختلفی از خوراک شامل  4حال؛ زیر حل و نتایج اصلی در جیداول

شدهاس؛ که در این جدول ،مؤلفیههیای اساسیی ایین سیه سیاختار

( )2تا ( )9خ صهشدهاس؛.

ازجمله بار حرارتی و دمیای چگالنیده و جیوشآور ،تعیداد سیینی و

حال؛  :1کسر مولی هر سه جز برابر باشد.

محل سینی خوراک و محریول جیانبی ،نسیب؛ برگشیتی و نسیب؛

حال؛  :2بنزن جزء غالب ( %29مولی بنزن %12/9 ،مولی تولیوئن

جوشآوری در کنار مؤلفههای اقترادی مانند هزینۀ سیرمایهگیذاری
انییریی و TAC

و  %12/9مولی زایلین).

اولیییه بییرای سییاخ؛ سییتون و مبییدلهییا ،هزینییۀ

حال؛  :3تولیوئن جیزء غالیب ( %12/9میولی بنیزن %29 ،میولی

مشخصشدهاس؛.

تولوئن و  %12/9مولی زایلین).

همان طورکه در جدول ( )2آمدهاس؛ ،برای خوراکی با ترکیب درصد

حال؛  :4زایلین جزء غالیب ( %12/9میولی بنیزن %12/9 ،میولی

مساوی از اجزا ،ساختار توالی مستقیم متشکل از دو برج بهترتیب بیا

تولوئن و  %29مولی زایلین).

قطرهای  2/2و  9/14متر و  32و  24سیینی اسی؛ .سیاختار تیوالی

بعد از شیبیهسیازی هرییک از سیاختارهای میورد بحیث در محیی

غیرمستقیم نیز از دو برج بهترتیب با قطرهیای  9/99و  2/22متیر و

[ ]24و نیز پیادهسازی الگوی اقترادی در محی

 24و  31سینی تشیکیلشیدهاسی؛ .بیاوجودی کیه مجمیو هزینیۀ

نرمافزار اسسنپ

نرمافزار متلب[ ،]23ارتبا بین این دو نرمافزار از

راه فناوری COM

برقرار میشود .متییرهای ترمیمگیری به وسیلۀ بهینه ساز از محیی

سرمایهگذاری اولیه برای هر دو ساختار تقریباً برابر اس؛ ولی مجمو
هزینۀ انریی دو برج در توالی مستقیم حدود  %12/9نسب؛ بهتیوالی

ارسالمیشود و بعد از انجام شبیهسیازی

غیرمستقیم کمتر اس؛ و از میان این دو ساختار ،بیا درنظیر گیرفتن

و بررسی همگرایی ،مؤلفههای موردنیاز برای محاسبۀ قیود همچیون

شاخص  ،TACمشخص اس؛ کیه سیاختار تیوالی مسیتقیم انتخیاب

متلب به محی اسسنپ
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مناسبتری خواهدبود .مجمو بیار حرارتیی جیوشآورهیا در تیوالی

جایگزین ساختارهای متداول مسیتقیم و غیرمسیتقیم شیود قطیری

مستقیم برابر با  93مگاوات اس؛ که این مقدار برای برج دیوارۀمیانی

برابر  2/29متر و  49سینی خواهدداش؛ که این جایگزینی میتوانید

حدود  32مگاوات اس؛ .از لحا تعداد مراحل جداسازی نییز تعیداد

حدود  %33در هزینۀ انریی مررفی در جیوش آور و حیدود  %22در

 49سینی برج دیوارۀمیانی میتواند همان جداسازی صیورت گرفتیه

هزینۀ سرمایهگذاری اولیه نسب؛بیه مجمیو بیرجهیا و مبیدلهیای

در دو برج بیا  32و  24سیینی در تیوالی مسیتقیم را فیراهم نمایید.

ساختار توالی مستقیم صرفهجویی به دنبال داشتهباشد و درمجمیو

بنابراین براسا

نتایج بهینهسازی ،برج دیوارۀمییانی کیه مییتوانید

باعث کاهش  %29/9در  TACفرایند تکبرجی شود.

جدول  .2نتایج بهینهسازی برای حالت  1از خوراک.
توالی غیرمستقیم

توالی مستقیم

برج دیوارۀمیانی
برج اول

برج دوم

مجموع

برج اول

برج دوم

مجموع

تعداد سینی

32

24

92

24

31

99

محل سینی خوراک

19

13

13

19

29

محل سینی محرول جانبی

66

49

21

نسب؛ برگشتی

1/99

1/29

3/23

1/24

2/93

نسب؛ جوشآوری

1/19

1/94

2/23

3/42

3/19

قطر ستون (متر)

2/23

9/14

9/99

2/22

2/29

نسب؛ توزی جریان مای

3/22

نسب؛ توزی جریان بخار

3/43

بار حرارتی چگالنده (مگاوات)

22/92

29/33

99/92

39/19

24/31

23/42

32/29

بار حرارتی جوشآور (مگاوات)

29/21

24/43

93/11

39/94

22/99

23/92

32/29

هزینۀ مبدلها (میلیون دالر)

1/99

1/99

3/94

2/32

1/99

4/22

2/33

هزینۀ ستون (میلیون دالر)

1/29

1/24

3/29

1/29

1/93

3/32

2/43

مجمو هزینۀ سرمایهگذاری (میلیون دالر)

3/21

3/92

2/13

4/12

3/39

2/94

9/21

هزینۀ انریی (میلیون دالر)

2/43

9/42

11/93

9/33

2/22

14/33

9/39

هزینۀ ساالنۀ کل (میلیون دالر)

2/24

2/24

14/29

9/42

2/43

12/91

13/39

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده ()9311

توالی غیرمستقیم

توالی مستقیم

برج

برج اول

برج دوم

مجموع

برج اول

برج دوم

مجموع

تعداد سینی

22

23

49

23

22

93

محل سینی خوراک

13

12

14

13

دیوارۀمیانی
43
23
22

محل سینی محرول جانبی
نسب؛ برگشتی

3/29

1/33

3/22

3/23

3/22

نسب؛ جوشآوری

4/12

1/93

2/49

13/43

9/32

قطر ستون (متر)

2/29

4/91

9/93

2/24

2/33

نسب؛ توزی جریان مای

3/34

نسب؛ توزی جریان بخار

3/29

بار حرارتی چگالنده (مگاوات)

43/23

13/19

93/39

39/13

39/92

22/32

43/29

بار حرارتی جوشآور (مگاوات)

32/33

9/99

42/29

31/22

42/12

23/91

39/13

هزینۀ مبدلها (میلیون دالر)

2/42

3/99

3/43

2/22

2/42

4/29

2/49

هزینۀ ستون (میلیون دالر)

1/99

3/93

2/42

1/22

1/21

3/39

2/21

مجمو هزینۀ سرمایهگذاری (میلیون دالر)

3/99

1/99

9/92

3/94

4/19

9/13

9/13

هزینۀ انریی (میلیون دالر)

9/32

2/31

13/32

2/12

9/49

12/92

9/94

هزینۀ ساالنۀ کل (میلیون دالر)

9/29

2/23

12/32

9/43

13/94

19/22

13/24

با بررسی جداول ( )2تا ( )9در مورد مقایسه دو سیاختار مسیتقیم و

به عنوان جزء غالب خوراک اس؛ ،ساختار غییر مسیتقیم دارای TAC

غیرمستقیم مشاهده میشود که برای حال؛  2که سبکتیرین جیزء

کمتری نسب؛به توالی مستقیم اس؛ این نتیجه هم منطبق بر قاعدۀ

یعنی بنیزن جیزء غالیب اسی؛ حیدود  %32برتیری در  TACتیوالی

سرانگشتی زیر اس؛ که بیان میکند که جزئی که کسیر بیشیتری از

مستقیم مشاهده میشود .ولی در حالی؛  3کیه جیزء مییانی یعنیی

خوراک را تشکیل میدهد بهتر اس؛ زودتیر جیدا شیود کیه در ایین

تولوئن به عنوان جز غالب خوراک اس؛ ،اخت ف بین این دو سیاختار

حال؛ معادل با ساختار توالی غیر مستقیم اس؛.

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

جدول  .3نتایج بهینهسازی برای حالت  2از خوراک.

بسیار کمتر میشود و در حال؛  4که سنگینترین جزء یعنی زایلین
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جدول  .4نتایج بهینهسازی برای حالت  3از خوراک.
توالی غیر مستقیم

توالی مستقیم

برج

برج اول

برج دوم

مجموع

برج اول

برج دوم

مجموع

تعداد سینی

39

21

23

23

33

92

محل سینی خوراک

12

11

13

12

49
29

محل سینی محرول جانبی

29

نسب؛ برگشتی

9/49

3/99

3/93

4/39

13/49

نسب؛ جوشآوری

3/91

2/22

9/19

1/39

13/22

قطر ستون (متر)

2/22

13/33

9/93

2/23

9/29

نسب؛ توزی جریان مای

3/14

نسب؛ توزی جریان بخار

3/92

بار حرارتی چگالنده (مگاوات)

22/19

43/92

29/23

49/99

21/43

23/32

49/44

بار حرارتی جوشآور (مگاوات)

22/99

32/99

24/22

43/92

22/33

21/19

49/49

هزینۀ مبدلها (میلیون دالر)

1/93

2/49

4/39

2/22

1/22

4/49

2/91

هزینۀ ستون (میلیون دالر)

1/99

1/94

3/92

1/92

1/23

3/22

3/32

مجمو هزینۀ سرمایهگذاری (میلیون دالر)

3/99

4/33

9/21

4/29

3/49

9/13

2/49

هزینۀ انریی (میلیون دالر)

2/29

9/22

14/91

9/92

2/12

19/94

11/39

هزینۀ ساالنۀ کل (میلیون دالر)

2/94

9/21

12/29

11/39

2/29

19/29

13/29

بهغیراز حال؛  4که زایلین جزء غالب اس؛ در بقیۀ حال؛ها مشاهده

افزایش محسو

هزینۀ سرمایهگذاری برای حالی؛  4کیه عمیدتاً از

میشود که استفادهاز سیاختار دییوارۀمییانی نسیب؛بیه سیاختارهای

قطر بزر

متداول مسیتقیم و غییر مسیتقیم باعیث کیاهش  TACشیدهاسی؛.

فاصلۀ ایمن از شرای طییان ناشی میشود باعث ارجحیی؛ سیاختار

الزم بییه ذکییر اسیی؛ کییه در تمییامی حییاالت ،اسییتفاده از سییاختار

غیر مستقیم میشود و استفاده از برج دیوارۀمیانی از لحا اقترادی

دیوارۀمیانی باعث کاهش هزینههای انریی میشیود ولیی ایین رونید

مطلوب نیس؛.

لزوماً در مورد هزینههای سرمایهگذاری صدق نمیکند ،بهطیوریکیه
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مورد نیاز برای داشیتن جداسیازی مطلیوب و نییز حفی

توالی غیر مستقیم

توالی مستقیم

برج

برج اول

برج دوم

مجموع

برج اول

برج دوم

مجموع

دیوارۀمیانی

تعداد سینی

22

23

49

22

29

94

39

محل سینی خوراک

9

12

11

13

21
19

محل سینی محرول جانبی
نسب؛ برگشتی

2/22

9/42

2/32

1/24

2/12

نسب؛ جوشآوری

3/23

3/92

3/92

2/92

1/23

قطر ستون (متر)

9/93

9/39

2/99

3/22

11/13

نسب؛ توزی جریان مای

3/29

نسب؛ توزی جریان بخار

3/49

بار حرارتی چگالنده (مگاوات)

19/33

29/12

43/23

22/24

9/11

39/99

22/91

بار حرارتی جوشآور (مگاوات)

23/13

24/99

44/23

29/29

13/42

39/12

21/92

هزینۀ مبدلها (میلیون دالر)

1/42

1/99

3/31

1/93

3/99

2/91

3/93

هزینۀ ستون (میلیون دالر)

1/39

1/24

2/23

1/29

3/29

2/42

3/13

مجمو هزینۀ سرمایهگذاری (میلیون دالر)

2/91

3/93

2/34

3/22

1/22

9/39

2/22

هزینۀ انریی (میلیون دالر)

4/91

9/91

13/32

2/44

2/33

9/29

12/13

هزینۀ ساالنۀ کل (میلیون دالر)

9/39

2/29

12/33

2/29

2/92

13/92

19/93

 .5جمعبندی و نتیجهگیری

غالب خوراک اس؛ ،ساختار غیر مستقیم دارای  TACکمتری نسب؛

برج تقطیر دیوارۀمیانی بهعنوان راهکاری عملیی بیرای پییادهسیازی

به توالی مستقیم اس؛ .استفادهاز ساختار دیوارۀمیانی همیواره باعیث

راهبرد کوپل حرارتی برجهای تقطیر باهدف کیاهش مریرف انیریی

کاهش هزینههای انریی مررفی میشود ولی با درنظرگیرفتن

برای سامانۀ بنزن ،تولوئن و زایلین بررسی شد .از مییان دو سیاختار

بهعنوان معیار ترمیمگیری ،درحالتیکیه زایلیین جیزء غالیب باشید

توالی مستقیم و غیرمستقیم بیا درنظرگیرفتن شیاخص  TACبیرای

ساختار غیرمستقیم مناسبتر اس؛ .بنابراین نتایج مقایسۀ دو ساختار

خوراکی با ترکیب درصد مسیاوی از اجیزا ،سیاختار تیوالی مسیتقیم

متداول توالی مستقیم و غیرمستقیم با برج دیوارۀمیانی برای ترکیب

انتخاب مناسبتری اس؛ و نیز برج دیواره میانی میتواند حدود %33

درصدهای مختلفی از خوراک نشان میدهد که هرچند کاهش انریی

در هزینییۀ انییریی مرییرفی در جییوشآور و حییدود  %22در هزینییۀ

مررفی در جوشآور در تمامی حاالت امکانپذیر اس؛ ولیی کیاهش

سرمایهگذاری اولیه نسب؛به سیاختار تیوالی مسیتقیم صیرفهجیویی

هزینۀ سرمایهگذاری اولییۀ سیتون تقطییر الزامیاً در تمیامی شیرای

بهدنبال داشتهباشد و درمجمو باعث کاهش  %29/9در  TACفرایند

محقق نشده و وابسته به شرای خوراک اس؛ که همنهشی؛ فراینید

تکبرجی شود .در حالتیکه سبکترین جزء -یعنی بنزن -جزء غالب

بهکمک ابزار بهینهسازی میتواند پاسخ این پرسش را بهصورت کمی

اس؛ حدود  %32برتری در  TACتوالی مستقیم مشاهده مییشیود و

برای شرای مد نظر برای خوراک مشخص کند.

طراحی بهینۀ برجهای تقطیر دیوارۀمیانی...

جدول  .5نتایج بهینهسازی برای حالت  4از خوراک.

TAC

برعکس در حالتیکه سنگینترین جزء یعنی زایلین بیهعنیوان جیزء
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