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چکیده
تولید و صرفه جویی در منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست از پارامترهای کلیدی در جهان می باشد .در حال حاضر مقدار قابل توجهی از
گازهای قابل بازیافت در جهان به اتمسفر تخلیه شده یا برای سوختن به فلرها فرستاده می شود .بخش قابل توجه گازهای ارسالی به فلرها،
ترکیباتی مانند گازطبیعی ،اتیلن ،پروپیلن ،برش های چهارکربنه وهیدروژن بوده که از لحاظ اقتصادی بسیارباارزش می باشند .امروزه استفاده
منطقی از انرژی در صنعت ،به عنوان یك ضرورت موردتوجه قرار گرفته است و صنعت پاالیشگاه نیز به عنوان یکی از مصرف کنندگان
عمده انرژی محسوب شده و هزینه زیادی در آن صرف تامین انرژی می شود .در بیشتر این مراکز صنعتی برخالف این که در مقوله مصرف
جهت اصالح فرهنگ سازی می گردد ،مقادیر زیادی از منابع انرژی از طریق فلرینگ به هدر می رود در صورتی که با استفاده از تکنولوژی
تولید برق می توان از گازهای فلرینگ پاالیشگاه استفاده نموده و از این طریق انرژی الکتریکی تولید نمود .در این مقاله با استفاده از نرم افزار
هایسیس به شبیه سازی و ارزیابی اقتصادی استفاده از واحد تولید برق برای جریان گازی با دبی  8/176میلیون فوت مکعب در روز اختصاص
داده شده است که نتیجه حاصله تولید  35مگاوات برق تولیدی است.
کلید واژهها :انرژی ،بازیابی ،گازهای فلرینگ ،تولید برق ،نرم افزارهایسیس.
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مقدمه

زیستمحیطی نیز از این سیستمها منتشر میگردد ،به همین

در دنیای کنونی به دلیل پررنگتر شدن مباحث مدیریت

دلیل توجه به بهبود این سیستمها و اصالح این بخش از

و ساماندهی مصرف انرژی در همه حوزهها و بخشها از

اهمیت زیادی برخوردار میباشد و رفتهرفته توجه

جمله صنعت ،اقدامات مرتبط در این زمینهها با سرعت

کارشناسان و مهندسین به بهبود عملکرد این سیستمها

زیادی در حال توسعه و فراگیرشدن میباشد .با توجه به

جلب شده تا با انجام تغییراتی بتوانند اتالف انرژی بسیار

افزایش روزافزون درخواست انرژی در جهان و به تبعه آن

زیاد و ضعف این سیستم در حذف برخی آلودگیها را

کشور ایران و همچنین اتمام پذیری ذخایر هیدروکربنی،

کاهش دهند [ .]3در این راستا میتوان راهکارهایی را

نیاز به رفع مشکل تامین انرژی را روزبهروز افزایش

ارائه نمود تا میزان جریان ارسالی به فلر به حداقل برسد و با

میدهد .نیاز به ارتقاء بهرهوری انرژی در صنایع

توجه به توجیهات اقتصادی ،به کمك طراحی یك سیستم

بهخصوص صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و همچنین دیگر

فشردهسازی گاز ،میتوان میزان فلرینگ پاالیشگاه را به

صنایع مصرفکننده عمده انرژی و با عنایت به اینکه

صورت چشمگیری کاهش داد.

حدود  6۰درصد از انتشار کربن و دیگر گازهای
گلخانهای از تولید انرژی حادث می شود ،همچنین با
توجه به تهدیدها و پیامدهای گرم شدن کره زمین و
تغییرات آب و هوایی ،توسعه مدیریت و بهکارگیری
استراتژی های کارآمد جهت بهینهسازی و کاهش
مصارف حاملهای انرژی امری بسیار مهم و قابل توجه
میباشد [ .]1استفادهی روزافزون جامعه بشری از
سوختهای فسیلی و آلودگیهای ناشی از فرایندهای
شیمیایی ،لزوم یافتن راهکاری برای جلوگیری از آلودهتر
شدن محیطزیست و همچنین استفاده بهینه از گاز طبیعی
بهعنوان یکی از منابع گرانبهای زیرزمینی را فراهم
میسازد .فلرینگ یکی از عوامل اصلی در به هدر رفتن
منابع عظیم گازی و همچنین یکی از مهمترین عوامل در
آلودگی محیطزیست میباشد؛ بنابراین لزوم جایگزینی
این فرایند با سایر فرآیندهای زیست سازگار و همچنین
استفاده بهینه و مجدد از  tail gasخروجی از واحدهای
پتروشیمی و پاالیشگاهی یکی از مهمترین دغدغههای
حال حاضر مهندسین شیمی و دوست داران محیطزیست
میباشد [ .]2ازآنجاکه فلرها اصلیترین راه اتالف انرژی
در پاالیشگاهها بوده و بیشترین میزان آالیندههای

بخش تجربی
 -1تولید انرژی الکتریکی
نیروگاه برق مجموعهای از تاسیسات صنعتی است که از
آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده میشود .وظیفه
اصلی یك نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکلهای آن
مانند انرژی شیمیایی ،انرژی هستهای ،انرژی پتانسیل
گرانشی و غیره به انرژی الکتریکی است .تقریباً در همه
نیروگاهها وظیفه اصلی بر عهده مولد یا ژنراتور است؛
ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی
تبدیل میکند .انرژی موردنیاز برای چرخاندن یك
ژنراتور از راههای مختلفی تامین میشود وعموما به میزان
دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی
گروه سازنده بستگی دارد .در یك نیروگاه حرارتی انرژی
مکانیکی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن مولدها
بهوسیله حرارتی که معموال از سوختن سوختها به وجود
میآید تامین میشود .بر طبق قانون دوم ترمودینامیك
هرگز نمیتوان تمامی انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی
تبدیل کرد؛ بنابراین همیشه مقداری از حرارت اضافی در
محیط آزاد میشود ،حال اگر از این حرارت برای انجام
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فرآیندهای صنعتی یا گرمایش ناحیهای استفاده کنیم

سوخت گازی ازنظر هزینه کمتر نگهداری بر سوخت مایع

میتوانیم راندمان استفاده از انرژی را باال ببریم .این روش

ارجحیت دارد .سیکل مورداستفاده در توربین گازی

که در برخی تاسیسات حرارتی مورد استفاده قرار

معموالً سیکل برایتون است که سیکلی با بازده باالست و

میگیرد ،سیستم ترکیبی گرما و نیرو یا Combined ( CHP

در این شبیهسازی از این سیکل استفادهشده است .در این

 )Heat and Powerنام دارد [ .]6-4به طورکلی سیستم

سیکل هوا از اتمسفر گرفتهشده تا فشار  23بار فشرده

های  ،CHPسیستم هایی هستند که حاوی یك محفظه

میشود و به همراه گاز طبیعی در محفظه احتراق میسوزد،

احتراق بوده ،سوخت وارد این محفظه احتراق شده و

گاز گرم توربین گازی را به حرکت درمیآورد و تولید

محترق میشود .بدین ترتیب این سوخت انرژی زیادی

انرژی مکانیکی میکند که این انرژی در ژنراتور به انرژی

پیدا میکند که این انرژی باعث چرخاندن پرههای توربینی

الکتریکی تبدیل میشود .برای شبیهسازی این سیکل در

که به یك توربوژنراتور متصل است میشود .پس از

محیط اسپن هایسیس همانگونه که در شکل ( )1میبینید

چرخاندن پرههای توربین ،گاز داغ انرژی خود را آزاد

ابتدا فشار هوا (جریان  )in-2با شرایط دما  2۰درجه

میکند که این انرژی بهصورت گرما میباشد .از این

سانتیگراد و فشار  1/۰13بار و دبی  35میلیون فوت

انرژی گرمایی میتوان جهت گرمایش واحدهایی که نیاز

مکعب در روز ( )MMSCFDو گازهای ارسالی به فلر

به گرمایش دارند و همچنین بهعنوان سیال گرم استفاده

(جریان  )in-1را به فشار موردنیاز برای انجام واکنش در

نمود؛ اما از طرف دیگر پس از چرخش توربین و به

محفظه احتراق میرسانیم .سپس در محفظه احتراق

حرکت درآمدن موتور توربوژنراتور ،انرژی مکانیکی

عملیات سوختن رخ میدهد .برای شبیهسازی محفظه

تبدیل شده و برق به دست میآید .با توجه به اینکه

احتراق در محیط اسپن هایسیس از یك راکتور تبدیلی

راندمان حرارتی و الکتریکی سیستمهای  CHPباال

 CRV-100استفاده میکنیم .واکنشی که در این راکتور

میباشد ،استفاده از این سیستمها در تمامی نقاط مرسوم

رخ میدهد در زیر آورده شده است [:]7

بوده و جا افتاده است .البته باید توجه نمود که راندمان
سیستمهای  CHPبا باال رفتن سایز و افزایش میزان تولید
الکتریسیته باال میرود .بهگونهای که کوچكترین واحد
تولید همزمان برق و حرارت ( )CHPدارای راندمان 5۰
درصد و بزرگترین این واحدها راندمان  9۰درصد دارد
[.]6-4
 -2شبیهسازی فرآیند تولید برق
سیکل تولید برق از گاز طبیعی که در این شبیهسازی و
بهطور معمول استفاده میشود سیکل سادهای است و
دارای بازده نسبتاً باالیی میباشد .میتوان سوخت توربین
گازی را بهصورت سوخت مایع یا گاز استفاده کرد اما

CO2 +2H2O

+ 2O2

CH4

پس از انجام واکنش مطابق شکل گازهای گرم خروجی
وارد توربین میشوند و انرژی خود را به توربین میدهند.
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سانتیگراد ،فشار  8/۰13بار و دبی  8/176میلیون فوت
مکعب در روز حاصل شده است .برای  35مگاوات برق
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سوخت صرفهجویی شده را جهت توسعه نیروگاههای
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