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Abstract
Due to the separation of light and heavy phases in the distillation
towers of the petrochemical industries, some hydrocarbons have
been burned in the flare. Combustion of these gases produces toxic
and dangerous gases by the flare and vent into the environment.
In the stripping tower of Jam Petrochemical LLDPE Unit, a large
number of hydrocarbons is released from the top of the tower.
In this study, by providing a suitable solution, toxic and dangerous
gases can be prevented from entering the atmosphere, and also
the energy of fossil fuels and their compounds can be used from an
economic point of view. Therefore, the combined cycle has been
used to produce power and water vapor useful for the unit itself.
To enable power and steam production, the output results of
the unit, as well as the combined cycle, have been simulated using
ASPEN-PLUS software. The results showed that the use of
the combined cycle produces 29.9 MW of power and also 3500
kg/h of steam. From this amount of power generated, all the
required electricity related to the compressor of the linear light
polyethylene unit can be supplied, and also the generated steam
can cover the steam related to the steamer area and prevent
the entry of toxic and dangerous gases into the environment.
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چكیده
با توجه به اینکه ترکیبات سبب و سبنگین در ببر هبای تقطیبر مرببو ببه عبن ت
۱
پتروشیمی ،نفت و گاز جداسبازی مناسبن ندارنبد مقبادیری هیبدروکربن در مشب
سوزانده میشود .احتراق این گازها در مش موجن تولید گازهای سمی و خطرناک در
محیط زیست میشود .در بر عاریساز واحد پلیاتیلن سب خطبی پتروشبیمی جبم،
میزان زیادی هیدروکربن از باالی مش سبوزانده مبیشبود .در ایبن مقالبه ،راهکباری
مناسن برای جلوگیری از ورود گازهای سمی و خطرناک به اتمسفر و همچنین استفاده
از انرژی سوخت فسیلی و ترکیبات آن از منظر اقتصادی ارائه شده و از چرخه ترکیبی،
برای تولید توان و بخار آب مفید برای خود واحد استفاده شده است .برای امکانسنجی
تولید توان و بخار ،نتایج خروجی از واحد و همچنین چرخه ترکیبی بهکمب نبر افبزار
اسپن شبیهسازی شده است .نتایج نشان داد که استفاده از چرخبه ترکیببی ،ببهمیبزان
 ۲9/9مگاوات توان و همچنین بهمیزان  3033کیلوگر بر ساعت بخار تولید مبیکنبد.
توان تولیدشده میتواند ببرق مبورد نیباز کمپرسبور واحبد پلبیاتبیلن سبب خطبی و
همچنین بخار مربو به ناحیۀ استیمر را تأمین کند .با اجرای این طرح ،میتوان عالوه
بر برتریهای اقتصادی ،مانع از ورود گازهای سمی و خطرناک به محیط زیست شد.

مشعل( ...قربانی خشکرودی و همکاران)
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واحبد پلبی اتبیلن سبب

خطبی
1. Flare

8

محیطزیست را در م رض خطر جدی قرار داده است .در حال حاضر،

حائز اهمیت است .همچنین مقدار ک برق ناخالص حاع از فرایند

حجم ک گازهای ش لهور شده در سطح جهان ساالنه  ۱33میلیبارد

به  034مگاوات رسید].[9

متر مک ن ( ۱)BCMاست] .[۱در کاربردهای عن تی ،ببرای کنتبرل

جاهنکه و همکاران در سال  ۱992به بررسی فنباوری ببا ببازده بباال

فشار سامانه و ابزارهای ایمنی ،از شبکههای گازی استفاده میشبود.

 IGCCدر عن ت  M501Gژاپن با استفاده از توربینهای پیشرفته و

سببوزانده

واحد جداسازی هوا و فناوری گاززدایی پرداختند .نتایج بهینهسبازی

زیسبت وارد مبیکنبد.

برای سودآوری م ادل  ۱۲33تا  ۱033دالر بر هر کیلووات بر مبنای

میشوند ،که زیان هبای بسبیاری ببر محبیط

سوزاندن این گازها یکبی از بحبب برانگیزتبرین موضبوعات امبروزین

هزینۀ کلی بود].[۱3

را

محدنظر و همکاران در سال  ۲3۱0به تجزیۀ چرخه ترکیببی تولیبد

میتوان با استفاده از روشهای مختلفی از جملبه ،توزیبع مجبدد در

بببرق بببا اسببتفاده از اعببالح حلقببۀ ریفرمینببا از گبباز طبی ببی و

شبکههای توزیع گاز طبی ی ،حم و نقب از راه خبط لولبه ،تزریب

کبربندیاکسبید دریافبتشببده از واحبد پبی احتبراق پرداختنببد و

مجدد برای بازیافت بیشبتر گباز ببهعنبوان مبواد اولیبه ببرای تولیبد

شبکههای مختلفی برای تولید برق طراحی و ارزیبابی کردنبد .نتبایج

و

تببا

عن ت نفبت و گباز اسبت] .[۲گازهبای سبوزاندهشبده در مشب

محصوالت پتروشیمی و همچنین برای تولید برق بهمنظور کباه

تحقیقبات آنهبا نشبان داد کبه ایبن شببکههبا قابلیبت افبزای

یا بازیابی استفاده کرد].[3

 40درعد را با تولید بخار با فشبار بباال و بازیبابی حرارتبی از واحبد

نیروگاه چرخه ترکیبی شام توربین بخار و توربین گازی اسبت کبه

پی احتراق و ارسال آن به واحد تولید برق و بازیابی بخار دارد].[۱۱

ژنراتبور تببوربین گببازی ببرق را تولیببد مببیکنبد و بخببار مببورد نیبباز

روبرتبات و همکاران در سال  ۲330ببا اسبتفاده از دو روش بهینبه

توربین بخار از انرژی حرارتی تلب شبده از تبوربین گباز (ببه وسبیلۀ

سوزاندن گازهای ارسالی به مش

را بررسی کردند .آنها با استفاده

محصوالت احتراق) تأمین و سپس به برق اضافی تبدی میشود.

نها برای تولید برق و استفاده از کمپرسور برای تراکم
از مایکرو توربی 

راه ح کارامد ،قاب اعتماد ،اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای

گاز ی

تولید برق ،استفاده از نیروگاههای چرخه ترکیبی است .با اسبتفاده از

انتخاب کردند و ببه بررسبی فنبی و اقتصبادی آن پرداختنبد .نتبایج

این چرخه ،بهره وری نیروگاه افزای
این چرخه از ی

پیدا می کنبد .ببازده الکتریکبی

چرخۀ سادۀ نیروگاه برق ببدون اسبتفاده از اتبال

روش مناسبن ببرای بازیافبت گازهبای مبازاد در پاالیشبگاه

تحقیقات آنها حاکی از کاه
انرژی و افزای

گازهای گلخانهای و کباه

مصبر

بازده فرایند بود].[۱۲

گرما از حدود  ۲0تا  43درعد به حدود  03درعد میرسد.

قربانی و همکاران

مطال ات زیادی بر روی تجزیۀ فرایندها برای تولید برق با استفاده از

فلر وتبدی آن به انرژی ببرق و ارائبۀ راهکارهبایی ببرای مبدیریت و

احتببراق] ،[4واحببد ریفرمینببا حرارتببی] ،[0-0واحببد

آلودگی محیط نتیجه گرفتند کبه

واحببد پببی

درسال  ۲3۱3با تحقی در مورد بازیابی گازهای

کنترل فلرینا پاالیشگاه و کاه

ریفرمینا متبان و بخبار] [0انجبا شبده اسبت .هبمچنبین تجزیبۀ

تولید جریان برق با استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی ،بهترین

سامانه های لوپ شیمیایی با تمرکز بیشتر بر روی تولید هیدروژن در

روش اقتصادی برای بازیابی گازهای فلر خواهد بود].[۱3

ریفرمینا متان و بخار انجا شده است].[2

شایان و همکاران

ج فری نصر و همکاران در سال  ۱394به شبیهسازی واحد بهسازی

بازیابی گازهای مش

در سبال  ۲3۱9ببه مقایسبۀ چهبار روش ببرای
از جمله تولید بخار فشار بباال ،تبوربین بخبار،

گازهبای

تولید برق و گرما و چرخه ترکیبی با استفاده از شبیهسازی نر افبزار

گلخانه ای پرداختند .نتایج حاع از شببیهسبازی فراینبد رفرمینبا

اسپنهایسیس پرداختند .نتبایج تحقیب آنهبا نشبان داد کبه روش

ی پارچۀ چرخه ترکیبی نشان داد که میزان بازده  03/2درعد بوده

چرخببه ترکیبببی بببازده اقتصببادی ببباالتر و خیببرۀ انببرژی بیش بتری

ی پارچۀ چرخه ترکیببی ببا هبد تولیبد تبوان و کباه

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

آزادشبدن فزاینبدۀ گازهبای گلخانبهای از فراینبدهای سبوختن گبباز

ترکیبی نشان می دهد که این مقدار افزای

ببازده ببرای نیروگباههبا

دارد].[۱4
1. Billion Cubic Meters
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 .1مقدمه

که  0/۱درعد افزای

در انتهببای ایببن شبببکه ،گازهببای اضببافی در بببر مش ب

را نسبت به متوسط بازده نیروگاههای چرخبه

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

به طور کلی در این مقاله با توجه به سوزاندهشبدن مقبادیر زیبادی از
هیبدروکربن هبا در فلبر ،ببا هبد بازیبابی انبرژی و رعایبت مسبائ
زیستمحیطبی راهکبار الز ببرای واحبد پلبیاتبیلن سبب

خطبی

پتروشیمی جم ارائه شده است و با اسبتفاده از شببیهسبازی ،چرخبه

کاتالیستهای زیگلر-ناتا (تیتانیم بر پایۀ منیزیم کلرید) و راکتورهای
فاز گازی برای تولید گریدهای بسیار متنوع پلیاتیلن سبب

خطبی

بهره میگیرد .در شک ( )۱نمودار ج به ای واحد پلبیاتبیلن سبب
خطببی پتروشببیمی جببم آورده شببده اسببت .بخشببی مربببو بببه
۱

ترکیبی مورد نظر برای تولید بخار و توان ارائبه شبده اسبت .در ایبن

منومریکاوری یا بازیابی منومر(تکپار) در نظر گرفته شده است ،تا از

مقاله س ی شده است که بهمنظبور حفب محبیط زیسبت و خیبرۀ

هدر رفتن منومرهای واکن

نبداده جلبوگیری کنبد امبا در همبین

انرژی های فسیلی از هدر رفت این میبزان از انبرژی اسبتفاده بهینبه

قسمت بازیابی منومر ،برای کنترل فشبار راکتورهبای گبازی ،میبزان

شده ،انرژی پاک مانند برق ببهوسبیلۀ چرخبه ترکیببی تولیبد شبود.

زیادی از منومر و کومنومر ۲به فلر فرستاده میشود.

شببرکت پتروشببیمی مبببین بببرای تببأمین سببرویسهببای جببانبی

بهطور دقی تر ،گازهای خروجی از راکتورهای فباز گبازی ببهمنظبور

پتروشیمیهای واقع در عسلویه با اسبتفاده از روش چرخبه ترکیبن

بازیابی به داخ کمپرسور ( )PK-3001میروند و پس از متراکمشدن

بخار میبزان تبوان ببرق و بخبار آب توانسبته تبأمین کنبد لبذا اگبر

وارد بببر عبباریسبباز ( )T-3011و پببس از آن وارد درا ()D-3020

پتروشیمی جم بتواند درون واحد خود میبزان خریبد سبرویسهبای

میشوند و سپس به سمت هدر فلر ارسال مبیشبوند .در شبک ()۲

جانبیاش را کم کند در عم توانسته هم حاشیۀ سود بیشتری برای

نمودار فرایندی برای بخ

خود شرکت ایجاد و هم از هدر رفت سوخت جلوگیری کند.

داده شده است.

بر عاریساز و خروجی جریانها نمای

همچنین خروجی گازهایهای راکتور فاز گازی دو از راه کمپرسور
( )Pk-3002وارد مبدل و سپس درا ( )D-3021میشودکه این موارد

 .0شرح فرایند و روش انجام کار
واحد پلیاتیلن سب

خطی شرکت پتروشیمی جم ،تحبت لیسبانس

بببازل و بببه ترفیببت سبباالنه  333هببزار تببن اسببت .ایببن واحببد از

کببه شببام جریببانهببای ورودی و خروجببی بببه درا هببا هسببتند در
شک ( )3نشان داده شده است.

شکل  .1نمودار جعبهای واحد پلیاتیلن سبک خطی جم۱ .
Figure 1. . LLDPE Block Diagram Phase.

2. Comonomer

01

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و شانزده ()1044

1. Monomer Recovery

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

Figure 2. The stripping tower section.

شکل  .3طرحوارۀ جریان ورودی و خروجی به درامهای  D-3020و .D-3021
Figure 3. Input/output stream to D-3020 and D-3021 configuration.
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شکل  .2بخش برج عاریساز و خروجی جریانها.

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.
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هد اعلی در این مقاله ،تولید تبوان و بخبار ببا اسبتفاده از چرخبه

 .3شبیهسازی فرایند و تحلیل نتایج

ترکیبی است .تولید هم زمان این دو انرژی کاری بسیار مفید هبم در

هد اعلی تولید انرژی حرارتی به انرژی جنبشبی و تببدی آن ببه

خیرهسازی انرژی و هم در جلوگیری از هدر رفت سبوخت فسبیلی

انرژی مکانیکی و تولید برق است که برای رسیدن به آن نیاز است تا

است .از آنجایی که تمامی سرویسهبای جبانبی پتروشبیمی جبم از

خوراک خروجی از دو درا

کر شده ( ،)Feedسوزانده شود و سبپس

پتروشیمی مبین دریافت میشود لذا با استفاده از این فناوری دیگر

از گرمای حاع از سوختن بهوسیلۀ تبوربینهبای موجبود ببه تبوان

نیازی به تبأمین دو انبرژی بسبیار گبران خبود را نخواهبد داشبت و

تبدی شود که این مهم در دو بخ

آتی به تفصی بیان شده است.

همچنین استفاده از این روش مانع ورود هیدروکربنهبای سبمی ببه

با استفاده از نر افزار  ASPEN- PLUSجریبان خروجبی از درا هبا و

محیط زیست و سوزاندن آن میشود .استفاده از این چرخه ترکیببی

همچنین م ادلۀ حالت  ۱RKS-BMبهدلی غیرقطبی ببودن خبوراک

از طرحهای نو و ابداعی است که شبیهسازی آن با استفاده از نر افزار

ت ریب شببده اسببت] .[۱0-۱0شبببیهسببازی ایببن بخب

مطبباب بببا

اسپنهایسیس در این مقاله انجا و در ادامه به جزئیات آن پرداختبه

شک ( )0انجا شده است .جریان خروجی درا بهسمت فلر بهعنوان

شده است.

خوراک ( )Feedنا گذاری شده است .خوراک با استفاده از بخبار دا

همان طور که بیان شد از خروجی جریبان ببه سبمت فلبر ببهعنبوان

به حالت اشباع تبدی شده است دلی اشباعکردن خوراک ،هم برای

ورودی این چرخه استفاده خواهد شد ابتدا ببا اسبتفاده از نبر افبزار

تنظیم دمای خود خوراک و هم بهمنظور تبدی فاز آنها ببه حالبت

 ASPEN- PLUSشبیهسازی شده است تا جریان خروجی از درا هبا

اشباع است .با استفاده از  Design Specدمای خبوراک ورودی را ببا

تشبکی شبده

استفاده از دبی بخار دا بر روی  ۲92درجۀ سلسیوس تنظیم شده و

بهدست آید .در مقالۀ حاضر تولیبد تبوان از  3بخب
است :بخ

 Iکه شام توان های مورد نیاز در قسمت توربین گبازی

است ،بخ

 IIشام قسمت چرخه بخار است و در آخبر ،بخب

میزان اشباعشدن بخار بهدست آمده است.

III

که جمع تمامی توانهای دو ناحیبۀ قبلبی اسبت کبه در شبک ()4
نشان داده شده است.

شکل  .4طرحوارهای از چرخه ترکیبی طراحیشده برای تولید توان در واحد پلیاتیلن سبک خطی جم.

1

Figure 4. Combined cycle configuration for generation power of LLDPE unit.

1. Redlich-Kwong-Soave-Boston-Mathias
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قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

Figure 5. Simulation of D-3020 and D-3021 with input/output streams.

اسبت.

بازگردانده نمیشود و این گازهبای خروجبی از درا هبای  D-3020و

خروجی از این درا ها عمدتاً شام هیبدروکربن هبای سبب

مشخصات و ترکین درعد اجزای این خروجی در جبدول ( )۱آورده

 D-3021بهسمت فلر هدایت می شوند که بهعنوان خوراک ورودی به

شده است .هیدروکربن های موجبود در خروجبی درا هبا ببه سبامانه

چرخه ترکیبی درنظر گرفته شده است.

جدول  .1مواد و ترکیب درصد گازهای خروجی (خوراک ورودی به چرخه ترکیبی).
Tabel 1. Components and composition of exhaust gas (Input to combined cycle).

Feed

)15 (Drum 2

)10 (Drum 1

Stream Position

6600.908

4400.98

2261

)Flow rate (kg/h

Vapor

Vapor

Vapor

Phase

15.9

20

15

)Operation Temperature (◦C

29

29

28

)Operation Pressure (barg

69.7

56.4

30.61

)Density (kg/m3

43.6

37.62

41.13

Molecular Weight

119

118

1

)Hydrogen (kg/h

2300

1520

780

)Ethylene (kg/h

390

310

80

)Ethane (kg/h

3800

2400

1400

)Propane (kg/h
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تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

شکل  .5شبیهسازی جریان ورودی و خروجی به درامهای  D-3020و .D-3021

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

باقی جریان ی نی  AIR5وارد مرحلۀ آخر مبیشبود و فشبار هبوا ببه

 1-3بخش چرخه توربین گازی (ناحیۀ )I
خوراک وارد محفظۀ احتبراق ۱شبده ،ببا هبوا سبوزانده

 ۱0/0بار میرسد و وارد محفظۀ احتراق میشود ،با توجه ببه گرمبازا

می شبود و پبس از آن ببا اسبتفاده از تبوربینهبا ( T1002 ،T1001و

بودن واکن  ،دما به  ۱۲22درجۀ سلسیوس افزای

مییابد .سبپس

 (T1003گرمای حاع به توان تبدی میشود .ببه هبوایی ببا فشبار

گاز خروجی وارد توربینهای  T1002 ،T1001و  T1003شده ،باعبب

 ۱0/0بار و دمای محیط نیاز است لذا برای تبدی فشار هوا از  ۱ببه

تولید توان مبیشبو د .حاعب جمبع تبوان تولیدشبده منهبای تبوان

 ۱0/0بار نیاز به  3مرحله متراکمکردن هواسبت .در مرحلبۀ نخسبت

مصر شده در کمپرسورها ،توان مفید در قسمت توربین و کمپرسور

هوا وارد کمپرسور  C1001می شود و فشار خروجی از مرحلۀ اول ببه

سبوختن خبوراک و

در این بخ

 ۲/30بار می رسد سپس این جریان  ۲قسمت میشود ،ی

قسبمت

را نتیجه میدهد .بهمنظور مطلوببودن واکبن

هوا الز است که دبی هوا  %۱2-۲0دبی خوراک باشد چرا کبه اگبر

( )%0برای خن سازی گازهای خروجی از توربین  T1003که با نبا

دبی هوا کم باشد احتراق ناقص است و همچنین اگر دببی هبوا زیباد

 AIR-C-1001م رفببی شببده اسببت و مببابقی آن ی نببی  AIR3وارد

باشد موجن میشود که هوا از خروجی بیشتر شده ،منجر به کباه
شود که این پدیده برای واکن

نامطلوب است .مقبدار

 C1002میشود و فشار خروجی از کمپرسور مرحلۀ دو به  0/00بار

دمای واکن

مببیرسببد سببپس ماننببد مرحلببۀ اول ،خروجببی را بببه  ۲شبباخه

دبی هوا  %۱2دبی خوراک برای بهینهسازی شبرایط در نظبر گرفتبه

تبدی میکند و  %0از آن را که با نا  AIR4م رفی شده است ببرای

شده است.

خن کردن گازهای خروجی از توربین  T1002فرسبتاده مبیشبود و

شکل  .6دیاگرام شبیهسازی چرخه توربین گازی (ناحیه .)I

1

Figure 6. Simulation of gas turbine flowsheet (I section).

1. Gas Combustion
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محفظۀ احتراق درنظر گرفته می شود .گازهای دا حاع از احتبراق
در ی

توربین منبسطکنندۀ سبه مرحلبهای منبسبط مبیشبود کبه

بهوسیلۀ بالکهای  T1002 ،T1001و  T1003شبیهسازی شده است.

 0-3بخش چرخه بخار (ناحیۀ )II
چرخه بخار شام بخ

۱

بازیافت حرارتی ( ،)HRSGتوربین بخبار و

از مراح توربین ،یکسبان

سایر تجهیزات کمکی است  .گازهای احتراقی دا خروجی از تبوربین

فرض میشود .بنا بر ایبن نسببت فشبار را در هبر مرحلبه مبیتبوان

تولید بخار با استفاده از بازیافت حرارتی فرستاده مبیشبود.

مشابه حالت قب  ،نسبت فشار در هر ی

به عورت م ادلۀ زیر حساب کرد که در آن نسبت فشبار هبر یب

از

مراح با  ، rT ,iنسبت فشار ک توربین با  PRو ت داد مراح توربین
نیز با  iنمای

داده شده است .در واقع فشار خروجی از هبر مرحلبه

با استفاده از نسبت فشار و فشار ورودی ،قاب محاسبه است[.]۱4
rT ,i  PR 1/3

()۱
قب از هری

از مراحب تبوربین گبازی یب

ببالک اخبتال کننبده

قببرار دارد کببه بببهوسببیلۀ بببالکهببای  MIX2 ، MIX1و MIX3

شبببیهسببازی ش بده اسببت .در ایببن بببالکهببا هببوای خن ب کبباری
فرستاده شده از کمپرسور با جریان گاز ورودی به هریب

از مراحب

توربین مخلو مبیشبو د .گازهبای دا خروجبی از آخبرین مرحلبۀ
توربین بهمنظور تولید بخار با دما و فشار باال به بخب

چرخبه بخبار

فرستاده میشود (تیتر  – 3-۲ناحیۀ  .)۲پس از شبیهسبازی نهبایی،
می توان کار تولیدی و مصرفی هری

از تبوربینهبا و کمپرسبورها را

جمع کرد که نتایج آن در جدول ( )۲آورده شده است.

به بخ

بهمنظور تولید بخار دما باال از حرارت گازهای دا خروجی از توربین
استفاده میشود .بخار تولیدشده در توربین بخار ،منبسط و در نتیجه
کار شفت تولید میشود و در نهایت به توان تبدی میشود.
بازیافت حرارتی شام مبدلهای حرارتی گاز-گاز ،گر کنهبا،

بخ

تبخیرکنندهها و سوپرهیترهاست که گرمای محسبوس گازهبای دا
خروجببی از تببوربین گبباز را بازیببابی و بببهوسببیلۀ آن بخببار آب
تولید مبیکنبد .ببهمنظبور پبی گبر کبردن آب تذذیبۀ جبوشآور،
گر کردن دوبارۀ بخار آب فشار متوسط ،تولید بخار فشار باال و فشبار
 0بار و سوپرهیت کردن بخار فشار باال مورد استفاده قرار مبیگیبرد.
نمودار جریانِ بخ ِ بازیافت حرارتی در شک ( )0نمای

چرخه توربین گازی.
Table 2. Power generation and consumption by various section of
turbine gas system.

داده شبده

است.
بخ
ی

بازیافت حرارتی شام ی

سوپرهیتر با فشار کباری ۱33ببار،

گر کن با دمای کاری  030درجۀ سلسیوس ،دو اکونومایزر ،ی

جوشآور فشار باال و ی

جوشآور فشار پایین است .جوشآور فشبار

پایین به منظور تولید بخار برای قسمت هواگیری برای گباز دودکب
که در دمای  ۱20درجۀ سلسیوس اکونومایزر را ترک میکند بهکبار
مببیرود .اتببال حرارتببی فراینببد  HRSGاز

جدول  .2مقدار کار تولیدی و مصرفی در بخشهای مختلف

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

شده است .افت فشار محفظۀ احتبراق براببر ببا  %4فشبار ورودی ببه

برابر با ۱2/24مگاوات خواهد شد.

راه بببالک QSPLIT

شبیهسازی شده است .فراینبد سردسبازی گازهبای دا خروجبی از
توربین گاز از راه ی

سبری مببدلهبای حرارتبی ببهنبا

 LP-HRSG ،E2-HRSG ،HP-HRSG ،HRSGو

هبای SH-
E1-HRSG

شبیهسازی شده است .گرمای بازیافتشبده از مببدلهبای حرارتبی

)Power (w

Equipment name

5290400

C3001

 QMIXتجمیع میشود .همچنین باقیماندۀ گرمای بازیافبتشبده ببا

7080455

C3002

مبببدل حرارتببی  SH-HRSGبببهوسببیلۀ بببالک  QSPLITبببه سببه

8884273

C3003

جریببان گرمببایی تقسببیم مببیشببود کببه یکببی از ایببن سببه جریببان

-11139232

T3001

نمای دهندۀ اتال حرارتی است .جریان گرمبایی دیگبر ببه بخب

-13483904

T3002

توربین بخار فرستاده میشود و جریبان گرمبایی آخبر نیبز در ببالک

15474471

T3003

 QMIXبا سایر جریانهای گرمایی تجمیع میشود.

-18842479

Total

 E2-HRSG ،E1-HRSGو  HP-HRSGبه وسیلۀ ی

میکسبر ببهنبا

1. Heat Recovery Steam Generator
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تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

محفظۀ احتراق به وسیلۀ ی

بالک راکتور استوکیومتری شبیهسبازی

همان طور که از جدول باال مشاهده میشود میزان توان مفید تولیدی

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

شکل  .7طرحوارۀ کلی جریان واحد بازیافت حرارتی.
Figure 7. The schematic diagram of the heat recovery system.

شکل  .8شبیهسازی واحد  HRSGبا نرمافزار اسپن پالس.
Figure 8. Simulation of HRSG unit by Aspen-Plus software.
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است ،فرستاده میشود ECONOMZR .آب را تا دمبای  ۲93درجبۀ

در سه مرحله منبسط میشود این سه مرحله عبارت اند از  :تبوربین

سلسیوس ،گر میکند .در ادامه آب گر شده در اکونومایزر بهمنظور

فشار باال ( ۲4بار) ،توربین فشار متوسط ( 2بار) و در ادامه دو توربین

تولید بخار فشار باال به جبوشآور  HPBOILERفرسبتاده مبیشبود.

فشار پایین موازی ( 0و  3/۱بار) .از بالک  SUPERHTRبخار فشبار

SUPERHTR

وارد توربین بخار فشار باالی  TURB350میشود .بخار

بخار تولیدشده در جوشآور فشار بباال ببه سبوپرهیتر
فرستاده میشبود و در پایبان ،بخبار خشب

ببا دمبای  030درجبۀ

باالی خش
خش

در در توربین  TURB350منبسط میشود و فشبار خروجبی

سلسیوس تولید میشو د که برای تولید کار به توربین بخار فشار بباال

آن به  ۲4بار میرسد .در ادامه در بالک  TURBHEATجریان بخبار

فرستاده میشود .همچنین با استفاده از جبوشآور فشبار پبایین کبه

خروجی  STEAM350با جریبان بخبار  ،STEAM565مخلبو و ببا

بهوسیلۀ بالک  BOIL100شبیهسازی شده است ،بخار آب تولیدشبده

استفاده از جریان گرمایی  QREHEATگر میشود .در ادامه جریان

 3033کیلوگر بر ساعت با فشار  0بار تولید میشود که این میبزان

بخار گر شده  HOTSTEAMبا فشار  ۲4بار وارد توربین ب دی ی نی

از بخار آب تولیدشده برای استفاده در تجهیز استیمر ۱است .نمبودار

 TURB115میشود .جریان خروجی از این تبوربین ببا فشبار  2ببار

جریانی چرخه بخار در شک ( )9نمای

داده شده است.

به وسیلۀ ی

تقسیمکننده به دو بخ  ،تقسیم و هری

شکل  .9نمودار جریان چرخه بخار

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

به وسیلۀ ی

مبدل حرارتی بهنا  ECONOMZRشبیهسبازی شبده

در این بخ

شبیهسازی شده است .بخار خروجی از بخب

HRSG

از جریانهبا

1

Figure 9. The schematic diagram of the steam cycle.

1. Steamer
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جریان گرمبایی تجمیبعشبده در ببالک  ،QMIXببه اکونومبایزر کبه

چهار توربین بخار ( TURB70 ،TURB115 ،TURB350و )TURB1

قربانی خشكرودی و همكاران  -صص7-02 :.

تولید توان و بخار با استفاده از بازیابی گازهای خروجی به سمت مشعل...

شکل  .11شبیهسازی واحد توربین بخار با نرمافزار اسپنپالس.
Figure 10. Simulation of steam turbine unit by Aspen-Plus software.

به ی

توربین فشار پایین ( TURB1و  )TURB70فرستاده میشود.

جریان خروجی از توربین فشار پایین  ،TURB1با یب
 CONDENSRخن
به وسیلۀ ی

هیتبر ببهنبا

میشبود .جریبان می بان مبایع خروجبی نیبز

محیطزیست میشود.
به منظور اجرای برنامۀ میزان برگشت سرمایه برای امکانسنجی الز

پمپ تا  ۲ببار فشبرده و ببه واحبد هبواگیری فرسبتاده

است که هزینههای ثابت با میزان هزینهای که برای خریبد انبرژی از

میشود .در واحد هبواگیری تمبامی جریانبات ،می بان و هبمچنبین

شببرکت پتروشببیمی مبببین (تولیدکننببدۀ بببرق) بررسببی شببود لببذا

تولید بخار به واحد HRSG

چنان که در جدول ( )3پیداست ب د از پنج سال حاشیه سبود ببرای

میبزان تبوان

شرکت پتروشیمی جم ایجاد میشود .نکتۀ حائز اهمیت آن است که

جریان آب جبرانی ،تجیمع و دوباره برای

فرستاده میشود و این چرخه ادامه دارد .در این بخ
تولیدی برابر با  ۱۱/304مگاوات شده است.

قیمت انرژی با گذشت زمان با ارزشتر میشود و ی

در انتها تمامی کارهبای مصبرفی و تولیبدی را وارد دیباگرا شببکه

ثابتی نخواهد داشت لذا حاشیه سود حساب شده ببهعنبوان حبداق

 GT-WORKکرده و کار مفید ک برابر با  ۲9/9مگاوات میشود کبه

سود برآورد شده لحاظ میشود .همچنین میتوان ببه اسبتقالل ایبن

این میزان از توان تولیدی را میتبوان ببرای کمپرسبورهای گریبز از

واحدهای پتروشیمی برای تولید توان اشاره کرد که در عبورتی کبه

خطببی

واحدهای تولیدکنندۀ برق به مشک برخورد کنند ،مشکلی در تولید

مرکببز واحببد راکتورهببای گببازی واحببد پلببیاتببیلن سببب

شرکت پتروشیمی جم استفاده کرد .استفاده از روش باال باعب تولید

08

برق و بخار و جلوگیری از هدر رفبتن سبوخت و انتشبار آالینبده ببه

این واحد پتروشیمی بهوجود نخواهد آمد.
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روند خطبی و

Table 3. Economic calculation for using combined cycle system.

می توان برق مربو به کمپرسورهای واحد پلیاتیلن سب

خطی جم

)Cost estimating ($

Title

را تأمین کرد ،همچنبین از بخبار ببه وجبود آمبده ببهمیبزان حبدود

550

Feed price per ton

 3033کیلوگر بر سباعت مبیتبوان در دیگبر واحبدهای پاالیشبگاه

15

Steam price per ton

استفاده کرد .با اجرای این طرح عالوه بر برتریهای اقتصادی طبرح،

60

Electricity price per megawatt

از هدر رفت گازهای فسبیلی ببه اتمسبفر نیبز جلبوگیری و موجبن

40000

Rotary and fixed equipment price

40000

Instrumentation equipment and
valves price

80000

The whole price is over

16000

Annual income

5 years

Return on investment

کاه

آالیندگیهای زیستمحیطی میشود.

 .5تعریف اصطالحات و عالئم

 .4نتیجهگیری کلی

عالئم موجود درتصاویر

توضیحات

CHW

جریان آب یخچال

CWS

آب ورودی خن

CWR

آب برگشتی خن

P-3001

پمپ شمارۀ 333۱

خطی پتروشیمی جبم

E-3011

کندانسور شماره 33۱۱

مقدار چشمگیری گاز سوزانده میشود که موجبن زیبان ببه محبیط

D-3020

تر استوانهای شک به شمارۀ 33۲3

زیست و همچنین هدر رفت سوخت فسیلی میشود .ببرای اسبتفادۀ

T-3011

بر عاریساز به شمارۀ 33۱۱

و

E-3014

مبدل شمارۀ 33۱4

جلوگیری از ورود گازهبای سبمی و خطرنباک ببه محبیط زیسبت و

LPS

فشار بخار پایین

پی گیری از هدر رفت انرژی سوخت فسیلی ،راهکاری مناسن ارائبه

LPC

فشار می ان پایین

شده است .با استفاده از چرخه ترکیبی ،نحوۀ جلبوگیری از سبوختن

Purification

ناحیۀ خالص سازی

Gas Phase Reactor

راکتورهای بسترسیال فاز گازی

Loop Reactor

راکتورهای دوغابی

Flushing Header

لولۀ اعلی مسیر فالشینا

نر افزار اسبپن ناحیبۀ خروجبی از  PK-3001و  PK-3002تبا ناحیبۀ

Feed

خوراک

خروجببی  D-3020و  D-3021شبببیهسببازی شببده اسببت و ترکیبببات

C1001/1002/1003

کمپرسورهای شمارۀ ۱333/۱33۲/۱33۱

بههمراه شرایط دمایی و فشاری خوراک چرخبه ترکیببی ببه دسبت

T1001/1002/1003

توربینهای شمارۀ ۱333/۱33۲/۱33۱

آمده است .پس از شبیهسازی ناحیۀ بازیابی مونومر ،چرخبه ترکیببی

T-Work

مجموع کارهای مصرفی و تولیدی

SUPHRHTR

بخار فوق اشباع

خوراک اشباع با هوای متراکم وارد محفظبۀ احتبراق مبیشبود تبا از

ECONOMZER

اکونومایزر

گرمای حاع آن در توربینهبای  T1001و  T1002و  T1003تبوان

H2OSPLIT

خط ارسالی آب

دو با استفاده از چرخه بخار از گرمای سوختن

HPIN

مسیر ورودی فشار بخار باال

سوخت با آب ،تبادل حرارت ایجاد مبیشبود تبا بتبوان از آن میبزان

LPIN

مسیر ورودی فشار بخار پایین

چشمگیری بخار تولید کرد تا این میبزان از بخبار در واحبد اسبتیمر

WT350/115/70/1

کار تولیدی توربین شمارۀ ۱/03/۱۱0/303

WP565/25/65

کار مصرفی پمپ شمارۀ 00/۲0/000

در ناحیۀ بازیابی مونومر واحد پلیاتیلن سب

بهینه از این میزان از هیدروکربن هبای فرسبتاده شبده ببه مشب

هیب بدروکربنهبببا در مشب ب

شبببرح داده شبببد تبببا بتبببوان از آن

هیدروکربنهای سوزاندهشده توان و بخار مفید ببرای مصبر داخب
واحد پلیاتیلن سب

خطبی جبم تولیبد شبود .ابتبدا ببا اسبتفاده از

به دو قسمت تقسیم شده است .در بخ

تولید شو د .در بخ

مصر شود .توانهای ک در بخب

اول ،چرخه توربین گبازی

اول و دو جمبع شبده ،میبزان
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