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Abstract
Pinch Technology is one of the effective and practical methods for
energy consumption economization. In this research, Pinch
Technology has been used for energy consumption optimization in
the isomerization unit. As a result, heat pumps have been used for
energy consumption optimization in this unit in which the amount
of energy consumption in heating and cooling utilities has
decreased from 128.61 GJ/h and 143.9 GJ/h to 127.8 GJ/h and
152.0 GJ/h, respectively. This energy-saving leads to a decrease in
the amount of energy consumption and an increase in the efficiency
of the unit. Heat pumps have been additionally applied to study the
heat exchangers with the highest amount of cross-pinch
heat transfer. This study resulted in a significant decrease in the
cross-pinch heat transfer, from 22.47 GJ/h to 19.90 GJ/h (11.3%
decline).
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چكيده
فناوری پینچ یکی از روشهای مؤثر و پرکاارررد در رهینا ساازی مرارا انار ی اسا  .در
تحقیق پیش رو ،از فناوری پینچ ررای رهین سازی مررا انار ی در واداد ایمومریماسای ن
کمک گرفتا شاد .در نتیجا  ،از یاک پما درارتای رارای رهینا ساازی مرارا انار ی
اسااتداده شااد ک ا در اثاار اممااا رن میاامان ساارویس دااان ی گاار و ساارد از  121/11و
 141/9 GJ/hر مقادیر  121/1و  152 GJ/hتقلیل یاف ک ایان کااهش راماک کااهش
میمان مررا انر ی و افمایش رازدهی وادد مذک ر شاد .را ماووه ،اساتداده از پما هاای
درارتی ررای مطالعۀ م د هایی ک ریشترین میمان م ر از پیانچ را داشات اناد منجار را
کاهش میمان درارت م ا ری پیانچ از  22/41را  19/99 GJ/hشاد کا معااد %11/1
کاهش در انر ی مررفی وادد اس و این تغییر رسیار کارامد و مدید اس .
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ادمای تشکیلدهنده ر سااتتارهای ایموماری اداما مایشا د .ایان

انر ی در اثر رهین سازی فرایند ،استداده از فنااوری پیانچ ماووه رار

فرایند در پاالیشگاهها رر افمایش مدد اکتان رنامین را دلیال دضا ر

کاهش مررا انر ی ر میمان  15 PJرامک کاهش میامان گا گرد در

هیدروکررنهاای سا ک ایمومار شاده رادون دضا ر ما اد سامی و

گازوییل و رنمین ت لیدی شد .میمان کااهش مرارا انار ی در ایان

رروماتیکها تمرکم دارد .در فرایند ایمومریماسی ن ،رالیندههایی مانند

وادد مطالع شده را استداده از فناوری پینچ ددود  %29گمارش شده

رنمن ،اولدین ها و م اد رروماتیکی کاهش و مدد اکتان رنمین ت لیدی

اس [ . ]5پژوهشگران در پژوهشی ر انتقا گرماا را کماک ۀرتاۀ

ددود  11تا  22وادد افمایش می یارد و ضمن افمایش کیدی رنمین

کارن پرداتتند و ر راازده الکتریکای  %19دسا یافتناد .رنهاا راا

مدد اکتان ر ددود  11تا  14میرسد .افمایش دمعی زمین نیاز ر

افمایش دمای دریان دارای گرماای زائاد ،کااهش سارویس داان ی

ت لید رنمین را کیدی تر و کاهش رالیندهها را ر هماراه رهینا ساازی

ه ای سرد و کاهش انتقا گرما را پم درارتی را راازده ریشاتری

مررا انر ی افمایش میدهد[.]1

دساا یافتنااد[ .]1داااراو و همکااارانش فراینااد ددیاادی راارای

روشهای مختلدی رارای رهینا ساازی و کااهش مرارا انار ی در

ایمومریماسی ن ندتا پیشنهاد دادند ،رن را را  1فرایند ایمومریماسای ن

واددهای شیمیایی نظیار پاالیشاگاههاا هسا  .یکای از مهامتارین

صنعتی دیگر از نظر مدد اکتان ،رازده و همینا هاا مقایسا کردناد و

روش های طرادی ،فناوری پینچ اس ک منجرر کاهش اساتداده از

ررای رررسی فرص های ذتیره سازی انر ی از فنااوری پیانچ رادون

م ااد هااای درارت ای و ی اا اناادازۀ رنهااا شااده اس ا و نتیج اۀ رن،

استداده از پم درارتی کمک گرفتناد .رنهاا نشاان دادناد کا در

کمین کردن مررا انر ی در فرایندهای شیمیایی را صا رت رسایار

فرایند ددید پیشنهادی شان %15 ،فرصا کااهش انار ی مرارفی

مااؤثر و نتیجاا رخااش اساا  .ایاان روش کاا اسااا

ود د دارد و می ت ان مدد اکتان رنمین ت لیدی را ر  99/91رساانید

رن رواراا

ترم دینامیکی اس  ،راهکارهای ددیدی را ارائ میدهد ک کمترین

ک امکان استداده از پم درارتی رارای دساتیاری را صارف دا یی

همینۀ طرادی ش کۀ م د درارتی (معاد را کمترین میمان مررا

ریشتر انار ی و افامایش مادد اکتاان رنامین قارال رررسای را د[.]1

کاار فنااوری پیانچ رسام نما دار

استداده از ررجهای تقطیر مختلف ر دای فرایند داذ ساطحی در

رنتالپی-دماسا کا در رن دریاانهاای گار (کا من ا دارارت

لیسانس شرک  AXENSاز م امل مؤثر

انر ی) را ریاان مایکناد .اساا

فرایند ایمومریماسی ن تح

اس ا ) و ساارد (ک ا مراارا کنناادۀ گرماس ا ) در کنااار یکاادیگر

در افمایش ظرفی

نمایش داده میش ند و تجمی فرایندی ر منظ ر طرادی اصاودی و

افمایش ظرفیا

رهین سازی مررا انر ی انجا میگیرد[1و.]2

مقایس را دال پای می ت اند متغیر راشد ک راا افامایش  9وادادی

ت لید رنمین را مدد اکتاان رااالتر اسا [ .]1ایان
ت لیاد رارای ساناری های مختلاف از  1تاا  %11در

1

مدد اکتان نیم همراه اس ؛ اما منجر ر افمایش مررا انر ی ت اهاد

و همکارانش از فناوری پیانچ اساتداده کردناد و میامان اساتداده از

شد ک استداده از پم های درارتی ررای ررطرا کردن ایان ضاعف

سرویس دان ی گرمایشی را از  11999 KWر  4491/5 KWکاهش

قارل رررسی اس .

دادند ( %14/2کاهش) و ماووه رار رن میامان اساتداده از سارویس

هدا از انجا این پژوهش رررسی استداده از پم درارتی در واداد

داان ی سرمایشای از  11459 KWرا  14519 KWکااهش یافا

ایمومریماسی ن م رد مطالع ررای صارف دا یی انار ی اسا ؛ رادین

( %21/2کاهش) .رنان ررای ت لیاد انار ی گرماایی فقا از دارارت

منظ ر ،ارتدا طرادی پایۀ وادد مذک ر رررسی شد تا ش کۀ م د های

ت لیدشده در فرایند استداده کردند و را اساتداده از هایچ سارویس

درارتی ،میمان مررا سرویسهای داان ی گرمایشای و سرمایشای،

دان ی گرمایشی اضااف ای نیازمناد نشادند[ .]4در تحقیقای دیگار،

درارت م ری از نقطۀ پینچ تعیین ش د .ر دن اا رن ،راا قاراردادن

فراینااد ایمومریماس ای ن را من ا ان یکاای از اناار ی راار تاارین وادااد

پما درارتای در طارفین نقطاۀ پیانچ را رررسای میامان کاااهش

پاالیشگاهی معرفی شده اس کا نیااز را طرادای اصاودی رارای

سرویس های دان ی پرداتت شد تا میمان کاهش دارارت م ا ری از

ررای کاهش مرارا انار ی در یاک واداد ایمومریماسای ن ،فنا

قاضیزاهدی و حياتیآشتيانی – صص36-36 :.

فرایند ایمومریماسی ن یک فرایند شیمیایی اس ک منجر ر ت ادیل

ایمومریماسی ن نشان داد ک در مقایس را سایر روشهای صرف د یی

1. Feng

پینچ رررسی ش د.
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 .1مقدمه

کاااهش مراارا اناار ی دارد .مطالعاااات راار روی ایاان فرایناااد

قاضیزاهدی و حياتیآشتيانی – صص36-36 :.
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 .2مفاهيم و روش تحقيق

گرماده اش اع رروماتیکهاا در دضا ر هیادرو ن اتداا مایافتاد و

 1-2شرح فرايند

واکنشهای ایمومریماسی ن  C5-C6در این راکت ر ادام ماییاراد .در

ایمومریماسی ن ندتای س ک یکی از رهترین روشها ررای ت لید رنمین

دومین راکت ر رستر ثار  ،واکنشهای ایمومریماسی ن تکمیل میش د

را مدد اکتان راالس

کا در رن راا شاات دار کاردن ادامای ندتاای

س ک ،رنمینی را کیدی

مطل

ت لید میش د .رنمین ت لیدی دارای

مشخرات مطارق را ق انین محی زیستی رارای دلا گیری از ت لیاد
رل دگیهاس  .در دقیق هیدروکررنهای شاات دار ندتاای سا ک
نس

و ترکی ات شات دار ر دس میریند[11و.]19

ر هیدروکررنهای راس زنجیر مدد اکتان راالتری دارند و در

وادد ایمومریماسی ن غنی میش ند[9و .]1قسم هاای اصالی واداد
ایمومریماسی ن مطالع شده در شکل ( )1رمده اس .

 6- 1- 2قسمت IPSORB

در ررت ای از طراد ایهااای م د ا د ماننااد رنچ ا شاارک

AXENS

پیشنهاد میکند ،پس از راکت رهای ایمومریماسای ن و م ا ر از ۀناد
مردلااۀ مهاام ،محراا الت ایمومریماساای ن وارد قساام
(فناوری رر اسا

IPSORB

استداده از فرایند دذ سطحی رارای دداساازی)

میش ند تا پارافینهای نرما تطی ت دیل نشده از ایموپارافینهاای
 1-1- 2ستون دی ايزوپنتان زدا

شات دار ددا ش ند و ر این ترتیب کیدی رنامین ت لیادی رااز هام

ررای تغلیظ ایموپنتان و ره د مدد اکتان رنمین ت لیدی ،یک سات ن

افمایش یارد .در این مردل ر منظ ر دداسازی پارافینهاای نرماا و

تقطیار رااا ناا  1DIPرا کاار رفتا کا وظیداۀ رن ایان اسا کا

شااات دار از تکنی اک غررااا م لک ا لی اسااتداده م ایش ا د .سااپس،

نرما پنتان را ررمیگرداناد و راماک افامایش غلظا رن مایشا د.

نرما هگمان و نرما پنتان ر وسیلۀ یک پما گردشای را سات ن

نرما پنتان منجار را دارا داایی واکانش تعاادلی

دی ایموپنتان زدا رر میگردند تا در رنجاا راا افامایش غلظا راماک

) (n-C5↔i-C5ررای ت لید ریشتر پنتاان شاات دار (ایموپنتاانهاا) و

دار دایی واکنش تعادلی ر سم

و افامایش ت لیاد ایمومار

درنتیج افمایش مدد اکتان رنمین ت لیدی میش د[11و.]19

شات دار ش ند .در ررتی دیگر از واددهای ایمومریماسی ن را داای

افمایش غلظ

استداده از قسم
 2-1- 2راکتورهای ايزومريزاسيون

این مردل دو راکت ر رستر ثار

راسا

 ،IPSORBرا دایگمینی یک یا دو رارج تقطیار راا

هدا رازیاری دو  ،فرایند ایمومریماسی ن تکمیل میش د.

دارد؛ در راکتا ر او  ،واکانشهاای

شکل  .1نمایش نمودار فرایندی جریانها و قسمتهای مهم واحد ایزومریزاسيون.
Figure 1. Representation of Process Flow Diagram and Important Parts of Isomerization Unit.
1. Deisopentanizer
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نظیر پاالیشگاهها ر کار رفت اس  .یکی از رهترین روشهای توقانۀ

میرید .ردین ترتیب ک دریاان گار را را انادازۀ نراف  ΔTminرا

ذتیرۀ انر ی ،روش طرادی پینچ اس کا روشای قارال اطمیناان،

سم پایین و دریان سرد را ر همین اندازه را طارا رااال منتقال

مدید و مناسب ررای رهین سازی مررا انر ی رر پایۀ ترم دینامیاک

میکند تا این دو نم دار در یک نقط ر هم ررسند (شکل ())1؛ این

پیشنهاد میدهد .را استداده از این روش میت ان ر ت ری را مقادار

افقای نقطاۀ

نقط معرا نقطۀ پینچ فرایندی اس  ،سپس را درکا

و رشاکارا همیناۀ ت لیاد را

پینچ تا مح ر مم دی -ک معرا دماس  -و ر همین ترتیاب ساایر

و پایاااۀ روش پیاانچ رساام نماا دار

نقاط نم دار ،نم دار ترکی ی داام داصال مایشا د[ .]14در ایان

رنتالپی -دماس ک در رن دریان گر (ک قرار اس را از دس دادن

نم دار مکان ۀاه انر ی در راالی نقطۀ پینچ و من

انر ی در پاایین

گرما تنک ش د) و دریان سرد (ک را گرفتن درارت گر مایشا د)

نقطۀ پینچ قرار دارد و قسم هایی ک ظرفیا رازیااری انار ی و یاا

در کنار یکدیگر رسم مایشا ند (شاکل ( .))2ایان نما دار ،نما دار

ت لید انر ی دارند؛ پاک انر ی نامیده مایشا د .پاکا هاای انار ی

ترکی ای 1نامیااده ماایشاا د[ .]11کمتاارین فاصاالۀ مماا دی رااین

زمانی ر ود د میریند کا مکاان سارویس داان ی گرمایشای و یاا

دریانهای گر و سرد در نم دار ترکی ی ΔTmin ،نامیده میش د کا

سرمایشی در محدودۀ مناس ی از دما قرار گرفت راشد و امکان ت لید

نشاندهندۀ نقطۀ پینچ اس  .راالی نقطۀ پینچ ر دلیل نیاز ر انار ی

انر ی یا استداده از سرویس دان ی ارزانتر ر وسیلۀ پاک انر ی مهیا

گرمایشی دریان های سرد ،ۀاه درارتی و پایین رن ر دلیال گرماای

ش د .رنارراین را کمک نم دار ترکی ی دام میتا ان م قعیا هاای

سرویسهای دان ی کمین دسا
کاااهش داد[12و .]9اسااا

اضافی دریان های سرد ،من

یافا

انر ی نامیده میشا د .فنااوری پیانچ

قاضیزاهدی و حياتیآشتيانی – صص36-36 :.

روشهای مختلدی ررای کاهش مررا انر ی در واددهای شیمیایی

ترکی ی داام  2ودا د دارد کا از روی نما دار ترکی ای را دسا

مناسب رازیاری انر ی را شناسایی کرد[.]15

را استداده از تجمی فرایندی ،میمان سارویس داان ی گرمایشای در
راالی پینچ و سرویس دان ی سرمایشی در پایین پینچ را را داداقل
میرساند.

شکل  .2نمودار ترکيبی.

1

Figure 2. Composite Curves.
2. Grand Composite Curve

1. Composite Curve
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 2-2فناوری پينچ

ررای رسیدن ر این تجمی فرایندی ،ارمار س دمندی ر ناا نما دار
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شکل  .3نمودار جامع ترکيبی.
Figure 3. Grand Composite Curve.

 .6نتايج و بحث نتايج

شکل ( ،)4تعداد م د فرایندی ،هیتر و ک لر ر ترتیب  1 ،5و  9مدد

 1-6استخراج دادهها

اس  .وادد مطالع شده ر ترتیب  11و  19مدد دریان گار و سارد

ررای تجمی وتحلیل و انجا انتگراسی ن فرایندی ،الز اس ک ش کۀ

دارد .شکل ( )5دریانهای ورودی و ترودای ،دماای گار و سارد

م د های درارتی رسم ش د .شکل ( )4ش کۀ م اد هاای درارتای

رنها و رنتالپی مررفی هر م د درارتی را نمایش میدهد .مطارق را

وادد ایمومریماسی ن م رد رررسی را نشاان مایدهاد کا را کماک

شکل ( 2 ،)5مدد از هیترها در واق ک ره هستند.

نر افمار Aspen Energy Analyzer V10رسم شده اسا  .مطاارق راا

شکل  .4شبکۀ مبدلهای حرارتی واحد فعلی
Figure 4. Heat Exchanger Network of Existing Unit.
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در ش ک م د د اس ک تعداد این دلق های مستقل از رارطا زیار

دریان رخار ر  LPاسا ( .)11/99 GJ/hمیامان دریاان رخاار ر
 MPررارر  14/92 GJ/hاس

ر دس میرید:

و رقیۀ رن ر میمان  12/19 GJ/hمتعلق

ر ک رههای درارتی اس .
()1

Nloop=Nx-Ns

ک  Nxو  NSر ترتیب تعداد کال م اد هاای درارتای و دریاانهاا
(فرایندی و سرویسها) در ش کۀ م د های درارتی اس  .در شا کۀ
م د های درارتی شکل ( ،)4دلق ای مشاهده نشد و یا را م اارتی
دیگر تعاداد کال م اد هاای درارتای (فراینادی ،هیتار و کا لر) و
دریانها را هم ررارر و ررارر را مدد  21شد.
در ددو ( ،)1مساد سطح هر م اد راا ت دا را راار درارتای
م د ها ک در نم دار دریان فرایند م د د اسا از تسااوی ( )2راا
نر افمار دسا ش د:

مطارق را ددو ( ،)1دو ن ع سرویس دان ی سرد ه ا و ر تنککن
ر ترتیب ررای ک لرهای ه ایی و ک لرهای رری ودا د دارد .تغییارات
دمای ه ا در ک لرهای ه ایی از  11ر  59 °Cفار

مقدار رار درارتی ک لرهای ه ایی  141/9 GJ/hمایشا د .تغییارات
دمای سرویس دان ی ر تنککن از  29/5 °Cتا  11 °Cاسا کا
مقدار رار درارتی ک لرهاای ررای  1/215 MJ/hمای شا د؛ رناارراین
ریشترین مقدار میمان مررا سرویس داان ی سارد متعلاق را ها ا
اس .
نم دار رنتالپی -دما را نا نم دار ترکی ی شامل دریاانهاای گار و
سرد ،اتتوا دمای کمین و دماهاای گار و سارد نقطاۀ پیانچ در
شکل ( )1نشان داده شده اند .فرایند ر دو قسم تقسیم شده اس :

()2

راال و پایین نقطۀ پینچ ر ترتیب ۀاه و من
ک  Ahtمساد

مایشا د کا

قاضیزاهدی و حياتیآشتيانی – صص36-36 :.

تعداد کمین ریشتر راشد ،ر تعدادی ک ریشتر اس دلقاۀ مساتقل

وادااد  121/11 GJ/hاساا ک ا ریشااترین مقاادار رن ،متعلااق راا

درارتای هساتند .رارای

سطح انتقا درارت م د درارتی Q ،راار درارتای

افمایش هدا رازیاری انر ی ،الز اس ک میمان دارارت م ا ری از

کل م د درارتی U ،ضریب انتقا درارت و  LMTDاتتوا دمای

پینچ را کمین کنیم .میمان کل درارت م ری از پینچ 22/41 GJ/h

میانگین لگاریتمی اس .

اساا  .سااهم داارارت م اا ری از پیاانچ در راااالی نقطااۀ پیاانچ

ددو ( )1نشان میدهد ک سارویسهاای داان ی گار را ترتیاب

 19/941 GJ/hاس ک متعلق را م اد هاای  E-1855 ،E-1861و

م ارتاند از دریان رخار ر ( LPرا دمای  ،)159°Cدریان رخاار ر

 E-1863و رقی متعلق ر م اد هاای  E-1860و  E-1875در پاایین

( MPرا دمای  )219 °Cو کا ره کا دماای ورودی رن  1999 °Cو

نقطۀ پینچ اس .

شکل  .5جریانهای گرم و سرد ،دماها و آنتالپیهای مربوط به هر مبدل.
Figure 5. Hot and Cold Streams, Temperatures, Enthalpy of each Heat Exchanger.
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در ص رتی ک تعداد م د های دراتی ش کۀ م د هاای درارتای از

دمای ترودی رن  199 °Cاس  .میمان سارویس داان ی گار کال
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جدول  .1دادههای سرویسهای جانبی گرم و سرد.
Table 1. Data of Hot and Cold Utilities.

Cold Utilities
Cooling
Air
Water
7.285e+006
1.439e+008
4.299 e-004
3.998 e-005
Cooling Target
1.525e+008

Hot Utilities
Fired Heat
)(1000
1.269e+007
1.498e-002

MP Steam

LP Steam

3.402e+007
2.079e-002
Heating Target
1.286e+008

8.190e+007
4.322e-002

Heating
7.900e-002

Cooling
4.699e-004

Utility
)Load (KJ/h
)Cost Index (Cost/s
)Total Targets (KJ/h

)Total Costs (Cost/s

شکل  .6نمودار آنتالپی -دما (نمودار ترکيبی).
Figure 6. Enthalpy-Temperature Curves (Composite Curves).

ررای افمایش رازدهی انر ی وادد را استداده از فناوری پینچ ،میت ان

از یک ت خیرکننده را دمای ثار

از روشهایی استداده کرد ک منجر ر کاهش میمان درارت م ا ری

مردل درارت از فرایند ،گرفت و ر سیا مامل منتقل می ش د و در

از پینچ ش ند .درارت م ا ری از پیانچ راماک فاصال گارفتن واداد

واق سرمایش فرایندی اتدا میافتد .سپس سیا مامال را وسایلۀ

مملیاتی از کمینۀ مررا سرویسهای دان ی (اهداا) میش د.

کمپرس ر ر رخش کندانس ر فرستاده میش د ک در رن

یکی از راهکارهای افمایش رازیاری انر ی اساتداده از پما درارتای

ر سیا مامل را دمای ثار  THانتقا مییارد .رنارراین در کندانس ر

اس ؛ روش کار در پم درارتی انتقا انار ی از یاک من ا دماای

فرایند گرمایشی وادد اتدا میافتد .سپس سایا مامال در دالا

پایین ر یک من

56

 TCممکن میش د .رنارراین در این

دارارت QH

دمای راال مطارق را شکل ( )1اسا کا را دلیال

ترم دینااامیکی مااای اش ا اع ر ا یاک ش ایر فشارشااکن یااا ت ا ررین

مغایرت را قان ن دو ترم دینامیک ،این کار را استداده از یک نیاروی

وارد می ش د و ر دمای اولی  TCرازمیگاردد .ایان ممال رار ط اق

تاردی انجا میپذیرد .نیاروی تااردی راا یاک کمپرسا ر تاأمین

س ایکلهااای ترم دینااامیکی مختلااف ممکاان ماایشاا د و ساایکل

میش د؛ لذا دال ترم دینامیکی ورودی ر رن ،راید ر صا رت رخاار

م رد استداده در اینجا از دو فرایند دما ثار رهره گرفتا  ،مطاارق راا

راشد تا تجهیمات کمپرس ر دۀار تخریب نش د .این ممل را اساتداده

سیکل کارن ممل میکند.
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Figure 7. Heat Pump and its Different Parts.

اگر رت ان در اطراا پیانچ فراینادی پما درارتای را را کاار رارد،

منتقل ش د ،میت ان هم میمان درارت م ری از پینچ را کاهش داد

میت ان را استداده از رن را رازیااری درارتای کماک کارد .در واقا

و هم ر رازیاری انر ی ریشتر و مررا کمتار تجهیامات گرمایشای و

همانط ر ک از شاکل ( )1پیداسا  ،اساتداده از پما درارتای در

سرمایشی رسید .در اینجا را تشکیل پم درارتی میاان دو م ادلی

اطراا پیانچ فراینادی منجار را کااهش مرارا سارویس داان ی

ک در راال و پایین پینچ هستند و هردو درارت م ری از پینچ دارند،

گرمایشی و سرمایشی میش د.

این هدا محقق میش د .دو م د انتخا شاده م اد  E-1860در

دا اگر رت ان در سرمایش و گرمایش فرایندی از م د هایی کا در

پایین پینچ (ک درارت م ری از پیانچ رن  9/91 MWاسا ) و راا

راال و پایین ررج درارت م ری از پینچ دارند ،استداده کرد؛ میتا ان

م د ( E-1861را میمان  1/495 MWدرارت م ری از پینچ) اس

میمان درارت م ری از پینچ را در رنها و در نتیج ررای کل فرایند

و دارای ریشترین میمان م ر از پینچ اس ک در راالی پینچ تشکیل

کاهش داد؛ رنا رر این ،را ر کااررردن یاک پما درارتای در اطاراا

پم درارتی میدهد .شارای ت ضایح داده شاده در شاکل ( )9راا

پینچ فرایندی ،ر گ ن ای ک درارت از پایین پیانچ را رااالی پیانچ

استداده از نر افمار Aspen HYSYS V10رررسی شده اس .

شکل  .8نمودار ترکيبی جامع با پمپ حرارتی (سمت چپ) و بدون پمپ حرارتی (سمت راست).
Figure 8. Grand Composite Curve with (Left-Side) and without (Right-Side) Heat Pump.
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شکل  .7پمپ حرارتی و قسمتهای مختلف تشکيل دهندۀ آن.
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شکل  .9شبيهسازی پمپ حرارتی بين باال و پایين پينچ.
Figure 9. Heat pump simulation between top & bottom pinch.

شکل ( )9ش ی سازی یک پم درارتی را مطارق را سایکل تراکمای

 141/9 GJ/hراا ترتیااب رااا  9/11و  %9/11کاااهش ،راا مقااادیر

ایدهر (دارای دو فرایند فشار ثار در دو مردلۀ ت اد درارت ،یک

 121/1 GJ/hو  152 GJ/hتقلیل مییارد.

فرایند رنتروپی ثار در کمپرس ر و یک فرایند رنتالپی ثار در شایر
فشارشکن) رین راال و پایین پینچ ک راماک کااهش میامان دارارت

 .4نتيجهگيری

م ری از پینچ میش د نماایش مای دهاد .دریاان گار در م اد

یکی از روشهای رازیاری انر ی و کمک ر کاهش مررا تجهیامات

 E-1861تمایل ر تنکشدن و کاهش دمایی دارد؛ رنارراین در ایان

گرمایشی و سرمایشی ،استداده از پم های درارتای اسا ؛ در ایان

مردل درارت  QCاز این م د تارج و ر سایا مامال کا هماان

پژوهش ،دو م اد درارتای  E-1860و  E-1861دارد رارای رازیااری

ر تنککن اس  ،داده میش د .این فرایند مطارق را سیکل تراکمای

انر ی در نظر گرفت شد .ر کارگیری پم درارتی منجر ر کااهش

ایدهر  ،در فشار ثار و در دمای  21 °Cانجا میش د و در نقطۀ 1

میمان درارت م ا ری از پیانچ را میامان  %11/1شاد کا کااهش

ر دال ترم دینامیکی رخار اشا اع مایرساد .ساپس سایا مامال

ۀشمگیری اس  .مووه رر این ،میمان سارویسهاای داان ی گار و

ر وسیلۀ کمپرس ر در نقطۀ  2ر دمای مرر ط ر دریان رخار ر

LP

سارد ،را ترتیاب رااا  %9/11و  %9/11کااهش داشااتند کا اهمیا

یعنی  159 °Cمیرسد و در م د  E-1860ت اد درارتی میکناد.

ر سمایی در کاهش میمان مرارا انار ی و افامایش راازدهی رن در

م د  E-1860داوی سیا سرد اس ک تمایل را گرماایش دارد،

وادد مذک ر دارد و رسیار کاررردی و مدید اسا  .اساتداده از پما

پس درارت الز  QHرا از سیا مامل دریاف میکند و سیا مامل

درارتی را می ت ان در ساایر وادادهای صانعتی و پاالیشاگاهی نیام

در فرایند فشار ثار ر نقطۀ  1کا دالا ترم دیناامیکی رن ماای

رررسی کرد و از ررتریهای رن در رهین سازی مررا انر ی و کاهش

اش اع اس

میرسد .سیا مامل از نقطۀ  1ر نقطۀ  4را اساتداده از

یک شیر فشارشکن کمفشار میش د و ر دمای  21 °Cکاهش دمایی

همین هاای مررا ط و نیام کااهش میامان دارارت م ا ری از پیانچ
رهره گرف .

مییارد .را استداده از پم درارتی طرادیشده هم میمان استداده از

56

تجهیمات درارتی و هم میمان درارت م ری از پینچ کم میش د .راا

 .3قدردانی

اساتداده از ایان پما درارتای میامان داارارت م ا ری از پیانچ از

ن یسندگان از دنا رقای مهند

 41/22 GJ/hرا  %11/1کااهش را  19/99 GJ/hکااهش مای یاراد

ارتقای کیدی

و میاامان ساارویسهااای دااان ی گاار و ساارد از 121/11 GJ/hو

میکنند.
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دسین یگانگی دستگردی کا در

مقال همکااری ماؤثری داشاتند ،تشاکر و قادردانی
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