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اطالعیه برگزاری سومین 
کنفرانس ساالنه آسیایی

سرمایش منطقه ای – کواالالمپور ۲۰۱۴

اطالعیه برگزاری بازدید علمی 
از سایت زیست توده ساوه

سومین کنفرانس ساالنه آسیایی سرمایش منطقه ای، ۴ الی 
ــت ۲۰۱۴) در کواالالمپور  ــهریورماه ۹۳ (۲۶ الی ۲۸ آگوس ۶ ش
برگزار خواهد شد. عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر از 
محورهای همایش و همچنین جزییات برنامه ها و سخنرانی های 
ــه آدرس ذیل مراجعه  ــدی می توانند به وب گاه کنفرانس ب کلی

نمایند:
http://energy.fleminggulf.com/asia-pacific-
distric-cooling-conference
الزم به ذکر است که اعضای محترم انجمن از ۵۰٪ تخفیف 

جهت شرکت در کنفرانس فوق ا لذکر برخوردار خواهند بود.

به منظور آشنایی اعضای انجمن با فعالیت های علمی کشور 
ــن در نظر دارد بازدیدی علمی از  ــوزه انرژی های نو، انجم در ح
سایت زیست توده ساوه وابسته به سازمان انرژی های نو ایران در 
روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ برگزار نماید. عالقه مندان جهت 
ــماره تلفن ۸۸۰۹۱۵۳۹ (آقای جهانگیری) تماس  ثبت نام با ش

حاصل فرمایند.
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طراحی و یکپارچه سازی سیستم تبرید در صنعت پتروشیمی - مطالعه موردی: واحدهای اولفین
مصطفی مافی، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

صنایع شیمیایی بسیاری وجود دارند که انجام تمام یا بخشی 
ــطوح دمایی پایین  از فرآیندهای آن ها نیازمند تامین برودت در س
ــازی و  ــد که به عنوان مثال می توان به فرآیندهای مایع س می باش
جداسازی گازها۱ در صنایع پتروشیمی و فرآیندهای مایع سازی گاز 

طبیعی۲ (LNG) اشاره کرد. 
ــیمی  ــن از جمله واحدهای انرژی بر صنایع پتروش واحد اولفی
است. در این واحد، اتیلن و پروپیلن، ماده اولیه صنایع پایین دستی 
ــت حرارتی۳ هیدروکربن ها در کوره  پتروشیمی، طی فرآیند شکس
تولید می گردد. شکل های (۱) و (۲) به ترتیب شماتیک قسمت های 

گرم۴ و سرد۵ یک واحد اولفین را نشان می دهد.

ــوراک هیدروکربنی که اغلب مخلوطی از  ــد اولفین، خ در واح
نفتا، اتان، پروپان، بوتان و گاز می باشد، همراه با بخار رقیق کننده 
ــیار باال در  ــل راکتور حرارتی عبور کرده و به علت دمای بس از داخ
کوره، دچار شکست حرارتی می شوند۶. محصوالت اصلی خروجی 
از راکتور، اتیلن و پروپیلن (محصوالت اصلی واحد اولفین) هستند 
ــداری ئیدروژن، متان، اتان، پروپان، بوتان،  که به همراه آن ها مق
بوتادین، آروماتیک ها و هیدروکربن های سنگین تر تولید می شوند. 
جهت توقف واکنش های ناخواسته در محصوالت خروجی از کوره 
و جلوگیری از پیشرفت آن ها، محصوالت خروجی باید بالفاصله تا 
دمای نزدیک دمای محیط سرد  شوند. در ادامه، هیدروکربن های 
سنگین و آب از مخلوط گازها جدا می شوند 
و باقیمانده آن که هیدروکربن های سبک و 
ــتند به واحد متراکم کننده،  ئیدروژن هس
ارسال شده و پس از افزایش فشار تا حدود 

۴۰bar، به قسمت سرد وارد می شوند. 
گازهای  ــوط  مخل ــازی  جداس عموما 
ــارهای باال و دماهای  ــبک نیازمند فش س
ــت. این نیاز با استفاده از  بسیار پایین اس
مجموعه ای شامل کمپرسورها، شیرهای 
ــبکه مبدل های حرارتی و  ــکن، ش فشارش
سیستم سرمازا برای تامین شرایط دمایی 
بسیارپایین، تامین می شود. ترکیب مخلوط 
گازهای ورودی به ناحیه سرد واحد اولفین 

بستگی به خوراک کوره دارد. 
در قسمت سرد، ابتدا مخلوط گازهای 
سبک، متراکم شده و در شبکه مبدل های 
ــود تا به فشار و دمای  حرارتی سرد می ش
ــازی برسد، سپس  الزم برای عمل جداس
ترتیبی از برج های جداساز برای جداسازی 
ــتفاده  خوراک به محصوالت موردنیاز اس
می شوند (شکل ۲). در قسمت جداسازی 
ــیار  ــت که برودت در دماهایی بس الزم اس

شکل (۱): شماتیک قسمت گرم واحد اولفین 

شکل (۲): شماتیک قسمت سرد واحد اولفین و محصوالت تولیدی هر بخش از آن



۲۰۲۰خبــرنامه شمــاره

III www.irshrae.ir

Iranian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (IRSHRAE)

شکل (۳): اندرکنش بین برج های جداسازی و سرویس های جانبی 
سرد و گرم در واحد اولفین 

No. 5

C-501

E-501

120833 kg/h
16.5 bar
80.7 C

27 C

Cooling Water
32.5 C

16.3 bar 
39 C

E-502

27 C
32.5 C

E-503

27 C

32.5 C

15.9 bar
38 C

EV-1

5 C
E-209

Vessel 
502

6.8 bar
+5 C

Vessel 
503

3.1 bar
-20 C

Vessel 
504

1.7 bar
-35 C

32 C

28.1 C

No. 6
E-401

86
18

3 
kg

/h14
13

5 
kg

/h

23470 kg/h

11180 kg/h

 +5 C

45
30

3 
kg

/h

No. 7
E-309

No. 8
E-317

No. 9
E-318

13
01

1 
kg

/h

41
09

0 
kg

/h

14
67

2 
kg

/h

-2
0 

C

 EV-3

No. 10

E-310

3.1 bar    -20 C

51887 kg/h

14488 kg/h  -20 C
EV-2

No. 12

E-316

No. 11

E-303

-35 C

6076 kg/h

65887 kg/h
EV- 4

35
64

2 
kg

/h

99
50

6 
kg

/h

E-505

14170 kg/h

E-506

13300 kg/h

E-507

94890 kg/h

27543 kg/h

Propylene Refrigeration Cycle

No. 4
E-319

33 C 8 C        Ethylene: 29688kg/h -17 C

-30.6 C

Mixed Refrigerant or 
Pure Ethylene Refrigerant 

from E-504

Ethylene Refrigerant 
To Vessel 505

شکل (۴): چرخه سرمازای پروپیلن واحد اولفین مجتمع پتروشیمی تبریز

ــیار پیچیده بین برج های  ــود. لذا، اندرکنشی بس پایین، تامین ش
ــازی (هسته فرآیندی)، شبکه مبدل های حرارتی و سیستم  جداس
سرمازا وجود دارد. این اندرکنش ها و حاالت بسیار متفاوت ممکن، 
ــازی سیستم سرمازا را با فرآیند جداسازی در  طراحی و یکپارچه س

شرایط زیر دمای محیط را بسیار پیچیده می کند (شکل ۳).
ــرمازای متداول مورد استفاده در واحدهای  عموما سیستم س
اولفین، سیستم  آبشاری دو یا سه طبقه ای با مبرد خالص است. در 
این نوع سیستم ها، برودت الزم برای جریان های فرآیندی مختلف 
ــتفاده از چرخه های سرمازای متفاوت که عموما سیال عامل  با اس
استفاده شونده در آن ها، پروپان یا پروپیلن۷ و اتان یا اتیلن۸ است، 
تامین می شود. از چرخه پروپیلن برای تامین سرمایش جریان های 
ــا C°۳۵- و از چرخه اتیلن برای  ــای محیط ت ــدی بین دماه فرآین
تامین سرمایش بین دماهای C°۳۵- تا  C°۱۰۰- استفاده می شود 

(شکل های ۴ و ۵). 
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خبرنامه داخلی انجمن علمی - مهندسی حرارتی و برودتی ایران

■ مدیر مسوول: دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان
■ سردبیر: دکتر مصطفی مافی

■ مشاور عالی: مهندس محمدحسین دهقان
■ ناشر: نشر یزدا و گروه نشریات

ــی و برودتی ایران آماده  ــی حرارت خبر نامه انجمن علمی - مهندس
ــان صنعتی و محققان  ــنهادات کارشناس ــت مطالب و پیش دریاف
ــت. عالقه مندان می توانند مطالب خود را به پست  دانشگاهی اس

الکترونیکی info@irshrae.ir ارسال فرمایند.

مزایای عضویت در انجمن
برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در دوره های آموزشی انجمن ■ دریافت خبرنامه انجمن ■ برخورداری از ۱۰ درصد تخفیف در ثبت نام 
کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ■ امکان استفاده از خدمات جدید انجمن مانند تورهای صنعتی و بازدیدهای آموزشی

عالقه مندان جهت عضویت در انجمن و دریافت فرم های مربوطه به 
وب سایت www.irshrae.ir مراجعه فرمایند.

■ آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، 

پژوهشگاه نیرو، ساختمان معاونت امور انرژی، طبقه هم کف، اتاق ۱۸.

■ تلفکس: ۸۸۰۹۱۵۳۹
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شکل (۵): چرخه سرمازای اتیلن واحد اولفین مجتمع پتروشیمی تبریز

در بعضی از واحدهای صنایع شیمیایی، ممکن است یک جریان 
ــود  ــار باال حاصل  ش فرآیندی به صورت بخار در دمای پایین و فش
ــد.  ــار باال نباش که در ادامه فرآیند، نیازی به این جریان با این فش
ــط کرده و از  لذا، در این گونه فرآیندها می توان این جریان را منبس
ــاری آن برای تولید برودت استفاده نمود (جریان های  پتانسیل فش
مشخص شده به رنگ آبی در شکل ۵). انبساط این جریان می تواند 
در شیر خفگی و یا یک اکسپاندر صورت پذیرد. در صورت استفاده 
ــپاندر، عالوه بر تولید برودت می توان مقداری نیز توان تولید  از اکس
نمود. به عنوان مثال، در بعضی از واحدهای اولفین که فشار عملیاتی 

قسمت سرد آن ها باال می باشد، در باالی برج متان زدا۹ (شکل ۲)، 
ــس به همراه متان در  ــدروژن به عنوان یک جزء غیرقابل کندان ئی
ــود که از پتانسیل این جریان  ــار باال خارج می ش دمای پایین و فش

می توان جهت تامین برودت در سطوح دمایی پایین استفاده کرد.

پی نوشت:
1. Gas Liquefaction and Separation Processes
2. Liquefied Natural Gas Process 
3. Pyrolysis  4. Hot section
5. Cold Section  6. Steam Cracking 
7. Propane (R290) or Propylene (R1270)
8. Ethane (R170) or Ethylene (R1150)
9. De-methanizer
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