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Abstract
The type of mixed refrigerant components is one of the most important factors
affecting the energy consumption of compressors in the natural gas
liquefaction process. In the recent researches, various components have been
used, which usually contain ethane or ethylene. So far, no comparison has
been performed between the performance of these two components in the
mixed refrigerant. In this research thermodynamic properties of ethane and
ethylene were compared. Then PRICO process, as the most common
small-scale liquefaction process, was simulated with three types of
five-component refrigerants including ethane, and then optimized using the
genetic algorithm tool in MATLAB 2019a. Then, the thermodynamic effect of
ethylene replacement in these three refrigerants on the work consumption of
compressors as an objective function was investigated. The results indicated
ethane or ethylene presence in mixed refrigerant is necessary and their
absence leads to work consumption of 3792.35 kW. This value is higher than
all six case that contain ethane or ethylene. Also, results showed that the use
of ethylene reduces the work consumption of compressors, and in refrigerants
with nitrogen, methane, ethane, propane, and i-butane components, replacing
ethane with ethylene reduces process work consumption by 11.28%.
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چکیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر انرژی مصرفی کمپرسورها در فرایند مایعسازی گاز طبیعی ،نوع
اجزای مبرد آمیخته است .در پژوهشهای اخیر اجزای مختلفی استفاده شده که اتان یاا اتایلن
در آنها وجود داشته است .تاکنون باین عملکارد ایان دو جاز در مبارد آمیختاه مقایساهای
انجام نشده است .در این مقاله ابتدا خواص ترمودینامیکی اتان و اتیلن مقایسه شد .سپس برای
بررسی عملکرد آنها در مبرد آمیخته ،فرایند  PRICOبهعنوان رایا تارین فرایناد ماایعساازی
مقیاس کوچک با سه نوع مبرد پن جزئی شامل اتان ،شبیهسازی و ساپس باا اساتفاده از ابازار
الگوریتم ژنتیک در  MATLAB 2019aبهینهسازی شد .در ادامه تأثیر ترمودینامیکی جاایگزینی
اتیلن در این سه مبرد بر کار مصرفی کمپرساورها باه عناوان تاابع هاد بررسای شاد .نتاای
نشان داد که وجود اتان یا اتیلن در مبرد ضروری است و استفاده نکردن از آنها در فرایند ،کار
مصرفی را به  3972/33 kWافزایش میدهد که از هر شش مورد مطالعاه شادۀ دارای اتاان یاا
اتیلن بیشتر است .همچنین استفاده از اتیلن باعث کاهش کار مصرفی کمپرسورها و در مبردی
با اجزای نیتروژن ،متان ،اتان ،پروپان و ایزوبوتان ،جایگزینی اتان با اتیلن باعث کاهش %11/22
در کار مصرفی فرایند میشود.

( ....صیادمصلح و هکاران)
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گاز طبیعی یکی از پاکترین سوختهای فسیلی در جهان است کاه

را با استفاده از روش مدل ازدحام ذرات (  )PSDبا قیدهای غیرخطی

مصر آن روز بهروز در حاال افازایش اسات[ .]1خا لولاه و گااز

بهینهسازی کردناد و باه مصار انارژی ویاژۀ  1393 kJ/kgLNGو

طبیعاای مااایعشااده ( )LNG1دو روش اصاالی انتقااال گاااز طبیعاای

باازدهی اگاازرژی  %33/99رسایدند[ .]7ژو و همکاااران ( )2314بااا

است[ .]2با توجه به این که بیشاتر دارنادگان مناابع گااز طبیعای-

استفاده از  GAفرایند  PRICOرا بهینهساازی کردناد و باه مصار

مانند استرالیا و خاورمیانه -از مناطق مصر دور هساتند و احادا

انااارژی ویاااژۀ  1333/6 kJ/kgLNGو باااازدهی اگااازرژی %43/7

خ لوله از نظر اقتصادی بهصرفه نیست ،مایعساازی گااز مایتواناد

دست یافتند .آنها برای اجازای مبارد آمیختاه از اتایلن باه هماراه

راهی اقتصادی برای صادرات گاز باشد[ .]3همچنین در مناطقی کاه

نیتروژن ،متان ،پروپان و ایزوپنتان استفاده کردند[.]13

روند مصر گاز نوسانی است یا بهدالیل اقلیمی یا اقتصادی احادا

معین و همکاران ( )2313برای اجزای مبرد آمیخته از اتان بههماراه
فرایناد SMR

گازرسانی به مناطق صعبالعبور استفاده میشود[.]4

شرکت  APCIرا با روش  GAبهینهسازی کردند؛ نتای نشان داد کاه

سادهترین فرایند تولید  ،LNGفرایناد مبارد آمیختاۀ تاکمرحلاهای

رابطۀ کار مصرفی فرایند با ترکیب درصد مولی اجزای مبرد بهصورت

( )SMR2است که در آن تنها از یک چرخه مبارد آمیختاه اساتفاده

خطی تغییر میکند .آنها به این نتیجه رسیدند که تغییار در فشاار

میشود و در مقایسه با سایر فرایندهای مبرد آمیخته تعداد تجهیزات

خوراک ورودی واحد ،تغییر ناچیزی بر ترکیب درصاد اجازای مبارد

کمتری دارد؛ از این رو رای ترین نوع فرایند کااربردی در واحادهای

آمیخته دارد؛ اما تأثیر آن بر کار مصرفی قابال مححظاه اسات[.]11

مقیاس کوچک است[ .]3با توجه به انرژیبر بودن فرایند مایعساازی

گاک فام و همکااران ( )2316روش جدیادی را بار مبناای خاواص

گاز طبیعی و صر حدود  %43-33کل هزینه در بخش مایعسازی،

اجزای مبرد آمیخته برای بهینهساازی فرایناد  SMRتوساعه دادناد؛

بهینهسازی فرایند الزامی است[ .]6بیشترین مصر انارژی در باین

آنها نشان دادند که مایتاوان باا افازودن اجازای سانگینی مانناد

تجهیزات این فرایند متعلق به کمپرسورهاست که نوع مبرد گردشای

ایزوبوتان یا ایزوپنتان به مبرد آمیخته با اجزای نیتروژن ،متان ،اتاان

کمپرسور یکی از مهمترین عوامل مؤثر بار مصار انارژی آن اسات.

و پروپان و تجهیزاتی مانند کمپرسور خوراک به فرایند ،کار مصارفی

مبرد آمیخته معموالً ترکیبی از نیتاروژن و هیادروکربنهاای سابک

را کاهش داد[.]12

(از متان تا پنتان) است[ .]9در پژوهشهای اخیار اجازای متفااوتی

علی و همکاران ( )2312فرایند  PRICOرا باا اساتفاده از الگاوریتم

برای استفاده در مبرد آمیختاه اساتفاده شاده کاه دلیال آن تشاابه

جستجوی گردابهای فراابتکاری  3بهینهساازی کردناد؛ آنهاا از اتاان

خواص ترمودینامیکی بین برخی از این هیدروکربنهاا مانناد اتاان و

بههمراه نیتروژن ،متاان ،پروپاان و ایزوبوتاان اساتفاده کردناد و باه

اتیلن است.

مصر انارژی ویاژه و ضاریب کاارایی  763/16 kJ/kgLNGو 2/76

فرایند  PRICOرای ترین فرایند مایعسازی در مقیاس کوچک اسات

رسیدند[ .]13قیوم و همکاران ( )2312برای مبارد آمیختاه از اتاان

که در آن تنها از یک چرخه مبرد آمیخته استفاده و در پژوهشهاای

بههمراه نیتروژن ،متان ،پروپان و ایزوبوتاان بهاره گرفتناد و فرایناد

اخیر بهطاور گساتردهای مطالعاه شاده اسات .مکااریزاده حقیقای

 SMRرا با استفاده از الگوریتم کاهشی مختصات اصحح شدۀ ترکیبی

شیرازی و همکاران ( )2313با استفاده از اتاان باههماراه نیتاروژن،

( )HMCD6بهیناااهساااازی کردناااد و باااه مصااار انااارژی ویاااژۀ

متان ،پروپان ،ایزوبوتان و نرمالبوتاان بارای مبارد آمیختاه ،فرایناد

 717/2 kJ/kgLNGو ضریب کارایی  3/343رسیدند[.]14

 PRICOرا با روش الگوریتم ژنتیک (  )GA3بهینهسازی کردند .آنهاا

وانگ و همکاران ( )2323فرایند پیشسردشده با پروپان و ایزوبوتان

پس از بهیناهساازی باه مصار انارژی ویاژۀ 1372/4 kJ/kgLNG

را بهجای فرایند پیشسردشده با پروپان ( )C3MR9ارائه و فرایناد را

آمیختۀ فرایند....

خ لوله امکانپذیر نیست ،از واحدهای  LNGبهمنظور پیکساایی و

نیتروژن ،متان ،پروپان و نرمالبوتان استفاده کردناد و

صیادمصلح و همکاران -صص7-12 :.

 .2مقدمه
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با استفاده از  GAبهینهسازی کردند .کار مصرفی پس از بهینهساازی

مقاله ،ویژگیهای ترمودینامیکی این دو ماده و تأثیر حضور هار یاک

 %12نسابت باه فرایناد C3MR

از آنها در مبرد آمیخته بررسی شده است .بدین منظور ابتدا فرایناد

کمتر بود .آنها از اتان به همراه نیتروژن ،متان ،پروپاان و ایزوبوتاان

 PRICOبهعنوان رای ترین فرایناد مبارد آمیختاۀ تاکمرحلاهای در

برای مبارد آمیختاه اساتفاده کردناد] .[13های و لاین ( )2321دو

سه حالت مختلب مبرد آمیخته کاه حااوی اتاان باود ،شابیهساازی

ترکیب برای ادغام فرایندهای  SMRو جداساازی اتاان ارائاه و کاار

و با استفاده از  GAبهینهسازی شد .سپس با جایگزینی اتان با اتیلن،

مصرفی کمپرسورها و پما هاا را باا اساتفاده از  GAکمیناهساازی

تأثیر این جایگزینی بررسی و خواص ترمودینامیکی مؤثر بر عملکارد

کردند .آنها اتان بههمراه نیتروژن ،متان ،اتان ،پروپان و ایزوبوتاان را

اتان و اتیلن مطالعه شد.

 3/331 kWh/kgبهدست آماد کاه

برای مبارد آمیختاه انتخاا کردناد و بارای فراینادهای اول و دوم

آمیختۀ فرایند....

بهترتیب  3/4293و  3/4193 kWh/Nm3را گزارش دادند].[16

 .1شبیهسازی فرایند

بر اساس نتای پاژوهشهاای اخیار ،بارای مبارد آمیختاه از اجازای

در این مقاله ،ابتدا فرایند  PRICOبهکمک نرمافزار شبیهساز فرایناد

مختلفی استفاده شده و تنهاا نیتاروژن و متاان در تماام مبردهاای

شبیهسازی شد که در شکل ( )1نمایی از این فرایند رسم شده است.

آمیخته حضور داشته است .بدین منظاور های و همکااران ()2323

پیداست که خوراک گااز طبیعای ( )NGابتادا وارد مبادل حرارتای

روشی مبتنی بر شبیهسازی را بارای تعیاین بهتارین اجازا در مبارد

چندجریانۀ  LNG-100و تا  -43 °Cخنک میشاود .ساپس جریاان

آمیخته ارائه دادند تا کار مصرفی فرایند را کمینه کنند .بدین منظور

خروج ای (جریااان  )1وارد جداکنناادۀ  V-100ماایشااود تااا اجاازای

فرایند  SMRرا با استفاده از  GAبهینهسازی کردند و بارای مبردهاا

سنگینتر که بیشتر در فاز مایع قرار دارند از پایین آن خاار شاوند

باا تعااداد اجازای مختلااب بهتارین اجاازا را پیشانهاد دادنااد .نتااای

(جریان  .)2در ادامه ،جریان  3کاه بیشاتر شاامل نیتاروژن و متاان

نشان داد باا افازایش تعاداد اجازای مبارد آمیختاه ،مصار انارژی

است ،وارد مبدل حرارتی چندجریانۀ  LNG-101میشود تا دمای آن

ویژه فرایند میشود[.]19

به  -133 °Cبرسد (جریاان  .)4ایان جریاان باا عباور از یاک شایر

براساس مطالب قبلی ،یکی از برجستهترین انتخا ها بارای اجازای

فشارشکن ( )VLV-100به حالت دوفازی در میآید و بیشتر نیتروژن

مبرد آمیخته استفاده از اتان یا اتیلن بوده است .این انتخا میتواند

از باالی جداکنندۀ ( V-101جریان  )Off-gasخار و  LNGتولیادی

تأثیر چشمگیری بر مصر انرژی ویژۀ فرایند داشاته باشاد .در ایان

از پایین جداکننده به سمت مخازن نگهداری فرستاده میشود.

شکل  .1نمودار جریان فرایند .PRICO
Figure 1. PRICO process flow diagram.
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کولرهااای هااوایی  AC-100و  )AC-101را طاای ماایکنااد و جریااان

[]13؛ از این رو بهینهسازی آن اماری ضاروری اسات .تاا باه حاال

خروجی ( )m5وارد مبدل حرارتی چندجریانۀ  LNG-100میشود تاا

روشهای مختلفی برای بهینهسازی فرایند استفاده شده است ،با این

دمای آن به  -43 °Cبرسد .سپس جریان خروجای ( )m6وارد مبارد

حال با توجه به طبیعت غیرخطی و پیچیدگی ترمودیناامیکی بااالی

حرارتاای چندجریانااۀ دوم ( )LNG-101شااده ،تااا  -133 °Cخنااک

فرایند  ،LNGبسیاری از این روشها به جوا بهینه منجر نمیشوند.

میشود .جریان حاصل ( )m7پس از عباور از یاک شایر فشارشاکن

یکی از راهکارها برای بهیناهساازی ایان ناوع فراینادها ،اساتفاده از

( )VLV-100ظرفیاات الزم باارای سردسااازی جریااانهااای گاارم در

روشهای جستجوی جهانی مانند  GAاست که به مشاتق و حادس

مبدلهای حرارتی چندجریانۀ  LNG-101و  LNG-100را باه دسات

اولیه نیازی ندارند .این روش ،یک روش جستجوی ابتکاری است که

میآورد و این چرخه بهطور پیوسته ادامه مییابد.

از فرایند تکامل طبیعی تقلید می کند؛ بهوسیلۀ هوالند اباداع شاد و

برای پیشبینی خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی و مبرد آمیختاه از

به وسیلۀ دانشجویانش توسعه یافت[ .]12از این رو برای بهینهساازی

معادلۀ حالت پنگ-رابینسون و برای رسام منحنایهاای آنتاالپی از

در این مقاله از ابازار  GAدر نارمافازار  MATLAB 2019aاساتفاده

معادلۀ لی -کسلر استفاده شد .در جدول ( )1سایر اطحعاات مرباو

شده است .در این روش در هر تولید  1میزان معینی جمعیت  2ایجااد

به شبیهسازی فرایند از جمله ترکیاب درصاد خاوراک گااز طبیعای

میشود .از میان جمعیت تولیدشده ،آنهایی که ویژگای ماورد نظار

گزارش شده است.

(کمینه بودن) را دارند (نخبهها) ،برای نسال بعادی تولیاد اساتفاده

جدول  .1مؤلفههای شبیهسازی و شرایط خوراک گاز طبیعی.
Table 1. Simulation parameters and natural gas
composition and conditions.
Value

Minimum temperature approach in LNG
)ColdBox (°C

75

)Outlet temperature of air coolers (°C

≥3

)Natural gas feed rate (kg/h

45

)Natural gas composition (mol%

5591

N2

میشوند .عمل زاد و ولد دادهها تا جایی ادامه مییابد که حاد اکثار
تولید ایجاد شود و یا تفاوت در بهترین دادۀ تولید هر نسل باا نسال
قبلای کمتار از حاد اقال اخاتح دادههاای الگاوریتم باشااد [.]12

صیادمصلح و همکاران -صص7-12 :.

فشاااردهساااازی و سردساااازی (کمپرساااورهای  K-100و  K-101و

 %33هزینۀ کل زنجیرۀ تأمین  LNGرا به خاود اختصااص مایدهاد

مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد

حرارتی چندجریانۀ  LNG-100دمای آن افازایش یافتاه ،دو مرحلاه

مایعسازی گاز طبیعی فرایندی انرژی بر است و معموالً باین  43تاا

آمیختۀ فرایند....

در قسمت مبرد آمیخته ،جریان مبرد ( )m1که بعد از عبور از مبادل

 .3بهینهسازی فرایند

مؤلفههای کاربردی در الگوریتم ژنتیک در جدول ( )2گازارش شاده
است.
جدول  .2مؤلفههای کاربردی الگوریتم ژنتیک.
Table 2. Genetic algorithm parameters.

C1
2.50

C2

300

Max generations

92.00

C3

300

Population size

3.00

n-C4

tournament

Selection Fcn

2.00

i-C4

50

Elite count

0.2

n-C5
Adapt feasible

Mutation Fcn

0.19

i-C5

0.03

n-C6

Two point

Crossover Fcn

0.05

n-C7

0.02

)Natural gas feed temperature (°C

0.01

)Natural gas feed pressure (kPa

25

Minimum temperature approach in LNG
)ColdBox (°C

3,000

)Outlet temperature of air coolers (°C

با توجه به اینکه کمپرسورها بیشترین ساهم مصار انارژی فرایناد
مایعسازی را به خود اختصاص میدهند ،تابع هد ( )fدر این مقاله
کمینهسازی کار کمپرسورها قرار داده شد (رابطۀ (:))1
1. Generation
2. Population
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) (

()1

 2-4دمای جوش
هد از کاربرد مبرد آمیخته بهجای مبرد خالص ،کمینهسازی فاصلۀ

متغیرهای بهینهسازی دبی مولی اجازای مبارد آمیختاه ،فشاارهای

دمایی بین جریانهای گرم و سرد در مبدلهای حرارتی چندجریاناه

فشارشاکن VLV-100

اساات تااا برگشااتناپااذیری بااه حااد اقاال مقاادار ممکاان برسااد.

خروجی کمپرسورها و فشار خروجی از شایر

آمیختۀ فرایند....

بودند .با این حال تغییر این متغیرها نباید به ورود قطارات ماایع باه

برگشتناپذیری در مبدلهای حرارتی باعاث افازایش اتاح و افات

ورودی کمپرسور منجر شاود و یاا کمیناۀ دماای نزدیکای ()MTA

عملکرد سامانه میشود؛ از این رو اجزای مبرد باید به گونهای انتخا

در مبدلهاای حرارتای چندجریاناه بسایار کوچاک شاود؛ زیارا باه

شوند که فاصلۀ بین نقا جوش کمینه باشد و منحنیهاای مخلاو

بینهایت شدن سطح مورد نیاز برای انتقال حرارت منجار مایشاود.

گرم و سرد تا حد ممکن بر یکدیگر منطبق شوند .همانطاور کاه در

 MTAکمینۀ اختح بین جریانهای گرم و سرد در مبدل حرارتای

شکل ( )1مشاهده میشود ،دو جریاان گارم (گااز طبیعای و مبارد

است که زیاد بودن آن به افزایش نیاروی محرکاۀ انتقاال حارارت و

آمیختۀ فشار باال) وجود دارد کاه منحنای مخلاو گارم را تشاکیل

اتحفات منجر میشود .از این رو باید دمای مبرد آمیختاۀ ورودی باه

میدهد .تنها جریان سرد ،جریان مبرد آمیختۀ فشار پایین است کاه

کمپرسورها حد اقل  3 °Cبیشتر از دمای شبنم این جریانها باشد و

منحنی مخلو سرد را تشکیل میدهد.

 MTAدر دو مبادل حرارتای چندجریاناه باه کمتار از  3 °Cنرساد.

اجزای مبرد آمیخته را میتاوان بار اسااس نقاا جاوش آنهاا باه

در صورت نقض هر کدام از این موارد ،مقادیر  C ،B ،Aو  Dدر رواب

دو دستۀ اجزای سبک و اجزای سنگین تقسایمبنادی کارد .اجازای

( )2تا ( )3مقداری غیار از صافر مایشاود و تاابع هاد را مطاابق

سبک شامل نیتروژن ،متان ،اتان و اتیلن نقطۀ جوش پایینی دارند و

رابطۀ ( )6جریمه میکند.

دمای حبا مبرد آمیخته را افزایش میدهند .این اجزا وظیفۀ تأمین
دمای تبرید مورد نظر فرایند را بر عهده دارند .در سوی دیگر اجازای

()2

)

(

()3

)

(

نرمالپنتان و ایزوپنتاان
سنگین شامل پروپان ،نرمالبوتان ،ایزوبوتان ،
هستند که دمای جوش باالتری نسبت به اجزای سبک دارند و باعث
افزایش دمای شبنم مبرد آمیخته میشوند .بهعبارت دیگر با انتخاا
اجزای مناسب برای مبرد آمیخته میتاوان محادودۀ دوفاازی را باه

()4

)

(

()3

)

(

حداکثر مقدار ممکن رساند .ایان امار باعاث افازایش ساهم انتقاال
حرارت نهان نسبت به انتقال حارارت محساوس مایشاود و فرایناد
انتقال حرارت را تسهیل میکند.
با توجه به مطالب فوق ،نقطۀ جوش پایینتر در اجزای سابک باعاث

( )6

)

(

) (

) (

عملکرد بهتر مبرد آمیخته میشود .دماای جاوش اتاان و اتایلن در
فشار  133 kPaبهترتیب برابار  -21/36 °Cو  -76/73 °Cاسات .از

 .4خصوصیات ترمودینامیکی اتان و اتیلن

این رو اتیلن در کلیدیترین خاصیت انتخا اجازای مبارد ،ویژگای

پیش از بررسی عملکرد اتان و اتیلن در مبرد آمیختاه الزم اسات تاا

بهتری از اتان دارد.

ابتدا خواص ترمودینامیکی آنهاا باهصاورت خاالص مقایساه شاود.

01

مهمترین خواص ترمودینامیکی در انتخا اجزای هر مباردی دماای

 1-4ظرفیت حرارتی ویژه

جوش ،ظرفیت حرارتی ویژه ،گرماای نهاان تبخیار ،دماای انجمااد،

انتقال حرارت در سیاالت به دو صورت محسوس و نهان رخ میدهد.

هدایت حرارتی و گرانروی هستند که در اداماه بارای اتاان و اتایلن

همانطور که در رابطۀ ( )9مشاهده میشاود ،باا افازایش مقادار ،cp

مقایسه شده است.

مقدار گرمای منتقل شده نیز بیشتر خواهد بود.
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از آنجا که فرایند  PRICOبا ساامانۀ تبریاد تاراکم بخاار اساتاندارد

1

حرارت بهصورت محسوس است ،در فرایناد انتقاال حارارت معماوالً

کااار ماایکنااد ،هاار چااه  cpمااایع مباارد کمتاار باشااد ،درجااۀ

سعی میشود مبرد در حالت دوفاازی یاا در حاال تبخیار باشاد تاا

زیرساارد شااوندگی 2بیشااتر ماایشااود و در نتیجااه اتااح خفقااان

بیشترین باازدهی حاصال شاود .چناان کاه در رابطاۀ ( )2مشااهده

کاهش مییابد .از طرفی هرچاه  cpگااز مبارد بیشاتر باشاد ،اتاح

میشود ،برای دستیابی به مقدار معینی انتقال حرارت ،هرچه گرمای

مربو به نوک فاوق گارم 3در نماودار دماا -آنتاالپی فرایناد کمتار

نهان تبخیر (𝜆) بیشتر باشد ،مقدار مبرد کمتری نیاز است.

میشود.
در شکل ( )2نمودارهای ظرفیت حرارتی اتاان و اتایلن در محادودۀ

𝜆

()2

دمایی عملکرد فرایند تولید  LNGرسم شده اسات .نقطاهای کاه در
فاز میدهد .همانطور که مشاهده میشود ظرفیت حرارتی ویژۀ مایع

نسبت مستقیمی با گرمای نهان تبخیر دارد .بر اساس این شکل اتان

و گاز اتان بیشتر از اتیلن است؛ اما با توجه به اینکه این دو مااده در

آنتالپی تبخیر بیشتری دارد ،با این حال باید توجه شاود کاه اتاان و

دستۀ اجزای سبک قرار دارند و در محدودۀ دمایی پایین باه انتقاال

اتیلن هر دو در دستۀ اجزای سبک قرار دارند و وظیفاۀ افازایش اثار

حرارت میپردازند ،ظرفیت حرارتی ویژۀ مایع اهمیت بیشاتری دارد؛

تبرید ویژه بیشتر بر عهدۀ اجزای دستۀ سنگینتر اسات .بناابراین باا

بنابراین در این خاصیت نیز اتایلن خاصایت ترمودیناامیکی بهتاری

وجود بهتر بودن اتان در این خاصیت ،تأثیر آن چشمگیر نیست.

دارد.

شکل  .2نمودار ظرفیت حرارتی ویژه برای اتان و اتیلن در فشار ( 111 kPaبانک اطالعاتی .)ASPEN Plus

آمیختۀ فرایند....

آن نمودارها دچار شکست میشوند ،نقطهای است کاه سایال تغییار

در شکل ( )3تغییرات آنتالپی تبخیر اتان و اتیلن رسم شده است که

صیادمصلح و همکاران -صص7-12 :.

با توجه به اینکه حرارت منتقلشده بهصورت نهان بیشاتر از انتقاال

مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد

()9

 3-4گرمای نهان تبخیر

2

Figure 2. Specific heat capacity diagram for ethane and ethylene at 100 kPa pressure (Aspen Plus database).

2. Degree of Subcooling

1. Standard Vapour Compression Refrigeration System
3. Superheat Horn
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شکل  .3تغییرات آنتالپی تبخیر اتان و اتیلن با دما در فشار ( 111 kPaبانک اطالعاتی .)ASPEN Plus
Figure 3. Changes of enthalpy of vaporization of ethane and ethylene versus temperature at 100 kPa pressure (Aspen Plus database).

 4-4هدایت حرارتی

در این رابطه  qمقادار حارارت منتقالشاده ( k ،)Jضاریب هادایت
2

آمیختۀ فرایند....

انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی به دو صورت هدایت و همرفات

حرارتی ( A ،)W/m.Kمساحت مورد نیاز برای انتقال حارارت ( ،)m

انجام میشود .محاسبۀ ضریب همرفت باه هندساۀ مبادل و سارعت

 dTاختح دما ( )°Cو  dxطول گرمای انتقال یافتاه ( )mاسات .بار

سایال در طاول آن بسااتگی دارد و بایاد بارای هاار مبادل و سایال

اساس شکل ( )4مقدار هدایت حرارتای اتایلن در دماهاای کمتار از

بهصاورت جداگاناه حساا شاود ،در حاالیکاه نماودار مرباو باه

 -23 °Cبیشتر از اتان است ،با توجه به دمای جاوش اتاان و اتایلن،

ضریب هدایت برای مواد مختلب بدون در نظر گرفتن هندسۀ مبادل

در این خاصیت اتیلن خصوصیات بهتری دارد.

قابل ترسیم است .طبق رابطۀ ( )7هر چه این ضاریب بیشاتر باشاد،
سطح مورد نیاز برای مقدار معینی انتقال حارارت کااهش ماییاباد.

()7

شکل  .4تغییرات هدایت حرارتی اتان و اتیلن بر حسب دما در فشار ( 111 kPaبانک اطالعاتی .)ASPEN Plus
Figure 4. Changes of Thermal conductivity of ethane and ethylene versus temperature at 100 kPa pressure (Aspen Plus database).

01

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستوسه ()1101

سامانه و افزایش تاوان مصارفی منجار مایشاود .از ایان رو هرچاه

هم چنین مقایسۀ این دو ماده در مبرد آمیختاه ،فرایناد  PRICOدر

گرانروی کمتر باشد ،افت فشاار ساامانه کمتار مایشاود و عملکارد

هفت حالت مختلب مبرد بهینهسازی شد که اطحعات مربو به ایان

سامانه بهبود مییابد .همانطور که در شکل ( )3مشااهده مایشاود

حاالت شامل نرخ جریان و ترکیاب درصاد اجازای مبارد باه هماراه

اتان گرانروی باالتری نسبت به اتیلن دارد؛ بنابراین اتیلن بهتر از اتان

فشارهای عملیاتی و کار مصرفی فرایند در جدول ( )3گزارش شاده

عمل میکند.

است .با توجه به طبیعت الگوریتم ژنتیک کاه مبتنای بار زاد و ولاد
دادههاست و امکان تغییرات جزئی در هر اجرای الگوریتم وجود دارد،

یخزدگی در طول مبرد باعث افزایش افت فشار سامانه و تشادید آن

مقایسۀ عملکرد اتان و اتیلن الزم است تا سایر اجزا ثابت نگه داشاته

باعث توقب فرایند میشود .از این رو دمای اجزای مصرفی در مبارد

شوند و با جایگزینی اتان با اتیلن ،تأثیر جاایگزینی مطالعاه شاود .از

آمیخته نباید به کمتر از دمای انجماد آنها برسد .دمای انجماد تمام

این رو ابتدا مبرد آمیخته در سه حالت (اول ،دوم و ساوم در جادول

اجزای سبک از جمله اتان و اتیلن کمتر از حاد اقال دماای جریاان

( ))3به همراه اتان بهینهسازی شد و سپس با جایگزینی اتان با اتیلن

مبرد در فرایند مایعسازی ( )-163 °Cاست ،نگرانی از بابت یخزدگی

(چهارم ،پنجم و ششم در جدول ( ،))3عملکرد این دو جز مقایساه

آنها وجود ندارد؛ اما در دستۀ اجزای سنگین نرمالبوتاان باا دماای

شد .همچنین برای اثبات کلیدی باودن حضاور ایان اجازا در مبارد

انجماد  -132/27 °Cو نرمالپنتان باا دماای انجمااد -127/93 °C

آمیخته یک بار مبرد آمیخته بادون ایان دو جاز (حالات هفاتم در

احتمال یخزدگی مبرد را افازایش مایدهناد .از ایان رو در مقایساۀ

جدول ( ))3بهینهسازی شد و کار مصرفی آن با سایر حاالت مقایسه

عملکرد اتان و اتیلن در مبرد آمیخته ،از بررسی مبردهای شامل این

شد.

دو ماده صر نظر شده است.

آمیختۀ فرایند....

 6-4نقطۀ انجماد

هر حالت  3بار اجرا و بهترین نتیجه در جدول ( )3گزارش شد .برای

صیادمصلح و همکاران -صص7-12 :.

مجموعۀ افت فشارها در بخشهای مختلب فرایند به کاهش ظرفیت

بهمنظور مطالعۀ ضارورت وجاود اتاان و اتایلن در مبارد آمیختاه و

مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد

 5-4گرانروی

 .5مقایسۀ عملکرد اتان و اتیلن در مبرد آمیخته

شکل  .5تغییرات گرانروی بر حسب دما برای اتان و اتیلن در فشار ( 111 kPaبانک اطالعاتی .)ASPEN Plus
Figure 5. Changes of Viscosity of ethane and ethylene versus temperature at 100 kPa pressure (Aspen Plus database).
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جدول  .3نتایج بهینهسازی فرایند  PRICOبا استفاده از انواع مبردهای پنججزئی.
Table 3. PRICO process optimization results using five component mixed refrigerants.
Wtot
)(kW

)Pm8 (kPa

Pm4
)(kPa

Pm2
)(kPa

Xi-C5
)(%

Xi-C4
)(%

XC3
)(%

*XC2
)(%

XC2
)(%

XC1
)(%

XN2
)(%

Ftot
)(kgmol/h

MR
cases

2838.22

460.13

4019.73

1578.05

-

26.92

5.58

-

16.65

36.18

8.11

1231.27

1

2585.26

439.24

3135.56

999.19

17.47

-

6.61

-

32.41

32.87

10.64

1236.47

2

2358.94

402.17

3731.62

1003.94

14.32

9.96

-

-

28.40

37.66

9.66

979.17

3

2518.10

422.37

3305.73

1374.88

-

34.57

1.95

25.49

-

28.83

9.16

1161.96

4

2344.98

502.21

3346.08

1073.82

15.58

-

17.19

21.64

-

35.98

9.61

1170.17

5

2263.55

439.58

2664.01

967.19

14.00

15.66

-

37.13

-

24.30

8.91

1194.55

6

3792.35

473.84

3600.40

1539.48

7.84

1.83

35.21

-

-

46.34

8.79

1828.17
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 2-5ضرورت وجود اتان یا اتیلن در مبرد آمیخته

 1-5مقایسۀ عملکرد اتان و اتیلن در مبرد آمیخته

دلیاال اصاالی اسااتفاده از مباارد آمیختااه بااه جااای مباارد خااالص

برای مقایسۀ عملکرد اتان و اتیلن در مبرد با ثابتنگهداشتن اجازای

کمینهسازی برگشتناپذیری سامانه باهوسایلۀ تطاابق منحنایهاای

سنگین ،عملکرد این دو جز مقایسه شد .در مبردهاای پان جزئای

مخلو گرم و سرد است؛ در نتیجه نوع و ترکیاب درصاد ایان اجازا

میتوان دو جز از اجزای سنگین را در مبارد اساتفاده کارد کاه در

باید به نحوی انتخا شوند که منحنی مبرد در نمودار منحنایهاای

اداماااه هااار ساااه حالااات پروپاااان -ایزوبوتاااان (اول و چهاااارم)،

مخلو با منحنی گاز طبیعی ،منطبق و نیز تغییارات شایب کمیناه

پروپاااان -ایزوپنتاااان (دوم و پااانجم) و ایزوبوتاااان -ایزوپنتاااان

باشد .هم چنین مقدار کال جریاان حرارتای بایاد کمیناه باشاد .در

(سوم و ششم) گزارش شده است.

نمودارهای مخلو  ،جریان حرارتی نشاندهندۀ گرمای دریافتشادۀ
جریان سرد از دو جریان گرم در مبدلهای حرارتی است.

 2-1-5اجزای سنگین :پروپان -ایزوبوتان

در صورتی که اتان و اتیلن در اجزا نباشند (حالت هفتم) ،خأل دمایی

در این حالت ،اجزای سنگین در سبکترین حالات خاود قارار دارد.

در حدود  117 °Cبین متان و پروپان به وجاود مایآیاد؛ در نتیجاه

اجزای ثابت مبرد نیتروژن ،متان ،پروپان و ایزوبوتان است و اتاان باه

برای جبران نقش انتقال حرارت اتاان و اتایلن در ایان باازه دماایی،

آنهااا اضااافه ماایشااود .در حالاات اول ،کااار مصاارفی فراینااد

درصد متان و پروپان در مبرد افزایش مییابد و تطابق منحنایهاای

 2232/22 kWاست و طبق شکل ( )9منحنایهاای مخلاو در دو

گرم و سرد در بازه دمایی محدودی انجام میشود.

نقطه از یکدیگر فاصله گرفتهاند و باعث برگشاتناپاذیری در ساامانه

در شکل ( )6منحنی مخلو مبرد با اجزای نیتروژن ،متان ،پروپاان،

شدهاند .نقطه اول در دمای حدود  -133 °Cجریان گاز طبیعی است

ایزوبوتان و ایزوپنتان رسم شده است .بر اساس جادول ( ،)3بایش از

که دو جریان تا  13 °Cاختح دما پیدا میکنند .این دمای حباا

 %21مبرد به متان و پروپان اختصاص داده شده است تا عدم حضاور

گاز طبیعی است و جاباه جاایی مکاان وقاوع ایان برگشاتناپاذیری

اتان و اتیلن در مبرد جباران شاود .از ایان رو تنهاا در باازه دماایی

امکانپذیر نیست .برگشتناپذیری دوم در دمای  3 °Cجریان مبارد

خاصاای ( -43 °Cتااا  )-23 °Cتطااابق مناساابی باین منحنایهااای

فشار پایین رخ میدهد که نقطۀ شبنم مبرد است و اختح دماا باه

مخلااو وجااود دارد .طبااق جاادول ( ،)3کااار مصاارفی ایاان حالاات

 33 °Cمیرسد .این برگشتناپذیری قابل جابهجایی اسات و هرچاه

 3972/33 kWاست که از کلیۀ حاالت دارای اتان یا اتایلن ،بیشاتر

بهسمت راست نمودار حرکتکند ،برگشتناپذیری را کاهش میدهد.

است .این نتیجه ضرورت حضور اتاان یاا اتایلن در اجازای مبارد را
نشان میدهد.
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Figure 6. Hot and cold composite curves in Case 7.

مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد

شکل  .6منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت هفتم.

آمیختۀ فرایند....

شکل  .7منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت اول.
Figure 7. Hot and cold composite curves in Case 1.

با جایگزینی اتان با اتیلن در حالات چهاارم ،کاار مصارفی %11/22

 2 °Cدر دمای شابنم مبارد ،منجار و مطاابق شاکل ( )2در حالات

کاهش یافته است؛ یکی از دالیل این اتفاق ،عملکرد بهتر اتایلن در

چهارم برگشتناپذیری به سمت راست نمودار جابه جا شده و تطابق

تأمین حد اقل دمای تبرید است .با جایگزینی اتایلن درصاد اجازای

بین منحنیها بهبود یافته است.

سنگین از  %32/33به  %36/32رسیده اسات .ایان امار باه افازایش
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شکل  .8منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت چهارم.
Figure 8. Hot and cold composite curves in Case 4.

آمیختۀ فرایند....

 1-1- 5اجزای سنگین :پروپان -ایزوپنتان

فرایند ،کاهش و درصد اجزای سنگین  %32/99افزایش مییاباد ،در

در حالت دوم که اتان در مبرد وجود دارد %24/32 ،از مبرد ،اجازای

نتیجه اثر تبرید ویژۀ فرایند افزایش مییابد .هامچناین تطاابق باین

سنگین هستند و کار مصرفی فرایند برابر  2323/26 kWمایشاود.

منحنیهای مخلو در بازه  -23 °Cتا  -23 °Cبهباود چشامگیری

طبق جدول ( ،)3با جایگزینی اتان با اتایلن  %7/27از کاار مصارفی

دارد.

شکل  .9منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت دوم.
Figure 9. Hot and cold composite curves in Case 2.
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Figure 10. Hot and cold composite curves in Case 5.

در این بخش نیتاروژن ،متاان ،ایزوبوتاان و ایزوپنتاان اجازای ثابات

سنگین به  %27/66افزایش مییابد .چنانکه در شکل ( )12مشاهده

هستند؛ با افزودن اتان به این اجزا (حالت سوم) و بهینهسازی فرایند،

میشود ،تطاابق باین منحنایهاای مخلاو گارم در حالات ششام

کار مصرفی  2332/74 kWمی شود و  %24/22از مبارد باه اجازای

مخصوصاااً در بااازه دمااایی  -23 °Cتااا  -123 °Cبهبااود یافتااه و

سنگین اختصاص مییابد (شکل ( .))11با جایگزینی اتاان باا اتایلن

برگشتناپذیری کم شده است.

آمیختۀ فرایند....

 3-1-5اجزای سنگین :ایزوبوتان -ایزوپنتان

(حالت ششم) %4/21 ،از کار مصرفی فرایند ،کاهش و درصد اجازای

مقایسۀ رفتار ترمودینامیکی اتان و اتیلن در چرخۀ مبرد

شکل  .11منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت پنجم.

شکل  .11منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت سوم.
Figure 11. Hot and cold composite curves in Case 3.
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شکل  .12منحنیهای مخلوط گرم و سرد در حالت ششم.
Figure 12. Hot and cold composite curves in Case 6.

آمیختۀ فرایند....

 .6نتیجهگیری

فرایند  PRICOبرابر با  3972/33 kWمی شاود کاه از تماام حالات

فرایند مایعسازی گاز طبیعی فرایندی انرژیبار اسات و مؤلفاههاای

دیگر که اتان یا اتیلن را در اجزای خود دارند ،بیشتر است.

متعددی بر مصر انرژی فرایند مؤثر هستند .در پژوهشهاای اخیار
بیشتر ،بهینهسازی فشارهای عملیاتی و ترکیب درصد اجازای مبارد
آمیخته مورد توجه قرار گرفته و تغییر اجزای مبرد آمیخته بهعناوان

A

سطح انتقال حرارت ()m2

متغیر در نظر گرفته نشاده اسات .نتاای ایان مقالاه نشاان داد کاه

cp

ظرفیت حرارتی ویژه ()J/gmol.K

انتخا اجزای مبرد آمیخته یکی از کلیدیترین مؤلفههای ماؤثر بار

dT

اختح دما ()°C

کار مصرفی این فرایندهاست .باا توجاه باه نقطاۀ جاوش و خاواص

Ftot

دبی مولی مبرد آمیخته ()kgmol/h

f

تابع هد

K

ضریب انتقال حرارت هدایتی ()W/m.K

m

فرایند مایعسازی در سه حالت مبرد آمیختۀ دارای اتان ،شبیهسازی

نرخ جریان مولی ()kgmol/h

P

فشار ()kPa

و بهینهسازی شد؛ سپس با جایگزینی اتیلن به جای اتان ،تاأثیر آن

q

گرما ()J

بر کار مصرفی بررسی شاد .نتاای نشاان داد کاه ایان جاایگزینای

Wcomp

همواره به کاهش کار مصرفی فرایند منجر مایشاود .در حاالتی کاه

X

ترکیب درصد مولی

اجزای مبرد نیتروژن ،متان ،اتاان ،پروپاان و ایزوبوتاان (حالات اول)

x

متغیر بهینهسازی

بودند ،کار مصرفی فرایناد  2232/22 kWباه دسات آماد و پاس از

C1

متان

جایگزینی اتان با اتیلن کار مصرفی  %11/22کاهش یافت.

C2

اتان

*C2

اتیلن

C3

پروپان

ترمودینامیکی نزدیک اتان و اتیلن ،معموالً یکای از ایان دو مااده در
اجزای مبرد استفاده میشود .برای مقایسۀ عملکرد اتان و اتیلن ،ابتدا

همچنین نتای نشان داد که استفاده از حد اقل یکی از این دو مااده
الزامی است و در صورت عدم حضور این اجزا در مبرد ،کاار مصارفی

11

فهرست عالئم و اختصارات

i-C4

کار مصرفی کمپرسور ()kW

ایزوبوتان
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