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 يكي از مهمترين واحدها در اين. جزيره سيری نقش مهمي در توليد محصوالت با ارزش افزوده باال داردNGL  پااليشگاه:چکيده
 در مرحله اول توسط نرم افزار.پااليشگاه واحد متان زدايي است که دارای شبكه پيچيدهای از برجهای تقطير و مبدلهای حرارتي است
 مدل استاتيكي مناسبي برای اين واحد تهيه شد که در نتيجه شبيه سازی تجهيزات اساسي از جمله برجهای،شبيه سازی اسپن هايسيس
 نتايج اين بخش از شبيه سازی همخواني بااليي با اطالعات جمع آوری شده از واحد حقيقي.تقطير و مبدلهای حرارتي پياده سازی شدند
 سپس شبيه سازی از حالت استاتيكي به حالت ديناميكي منتقل شد که در اين مرحله اندازه سازی تجهيزات اصلي از جمله برجهای.دارند
 به شبيه سازی، سپس کنترل کنندههای متداول که در حال حاضر در واحد حقيقي موجود هستند.تقطير و شيرهای کنترل انجام گرفت
، عملكرد جمعي کنترل کنندهها با در نظر گرفتن معيارهای مطلوب يعني پايداری،)ATV(  توسط روش تنظيم خودکار.اضافه شدند
 بر اساس نتايج مشخص شد که با انجام اصالحاتي دقيق بر روی ضرائب. تحت سناريوهای مختلف بررسي شد،سرعت پاسخ و عدم نوسان
.فعلي تنظيم کنترل کنندهها ميتوان به عملكردی به مراتب بهتر دست يافت
ATV  روش تنظيم،LNG  مبدل حرارتي، برج تقطير، واحد متان زدايي، هايسيس، شبيه سازی ديناميكي:کلمات کليدی

Dynamic Simulation and Control of the Demethanizer Unit in Natural
Gas Refining Plant
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Bijan Medi, Hamid Bakuei Katrimi
Abstract: The NGL refinery of the Sirri Island has a major role in the production of highvalue products. One of the most important refinery units is the demethanizer unit, comprising of
a complex network of distillation towers and heat exchangers. In the first step, using the Aspen
Hysys software, a proper steady state model was developed for this unit in which the simulation
of the main equipment that is, distillation towers and heat exchangers were carried out. The steady
state simulation results are in good agreement with the data gathered from the real plant. Then,
the simulation was transferred from steady state to dynamic mode in which the main equipment
such as distillation towers and control valves were sized. Here, the available controllers which are
currently present in the real plant, were added to the simulation. Using the auto tuning variation
(ATV) method and by considering the desired behavior namely, stability, fast response, and
absence of oscillation, the overall performance of the controllers were examined under different
scenarios. Based on the results, it was identified that with carefully tuning the controllers
parameters, much better performance can be achieved.
Keywords: Dynamic simulation, Hysys, Demathanizer unit, Distillation tower, LNG heat
exchanger, ATV method
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دوم پارس جنوبي توسط اتصال نرم افزارهای اسپن پالس ديناميک و متلب

 -1مقدمه
مهمي در توليد ميعانات گازی و گاز طبيعي در کشور دارد .اين پااليشگاه

پيشنهاد نمودهاند .توکلي دستجردی و همكاران [ ]4شبيه سازی ديناميكي

مشتمل بر يازده واحد تخصصي است اما واحد متان زدايي که دارای شبكه

و کنترل واحد آمونياک پتروشيمي شيراز را پياده سازی نموده و نشان

پيچيدهای از برجهای تقطير ،مبدلهای حرارتي ،توربو اکسپندر و کمپرسور

دادهاند که سيستم کنترلي پيشنهادی  %5افزايش در ميزان خوراک واحد را

ميباشد ،يكي ا ز مهمترين و در عين حال مدرن ترين بخشهای اين واحد

بخوبي ميتواند تحمل نمايد .پيماني و همكاران [ ]5شبيه سازی ديناميكي

است .در اين واحد به کمک انبساط ،سرد سازی و تقطير ،ميعانات گازی

و کنترل برج تقطير متانول و آب را بررسي نموده و نشان دادهاند که يک

(پروپان ،بوتان ،پنتان و کندانسيت) از گاز طبيعي جداسازی ميشوند در

کنترل کننده پيشخور نسبت جريان برگشتي به خوراک عملكرد بهتری در

عين حال که انرژی حاصل از انبساط گاز تحت فشار با فشرده سازی مجدد

مقايسه با کنترل نسبت جريان برگشتي ساده دارد .انساني و همكاران []6

گاز محصول ،بازيافت ميگردد.

واحد تقطير اتمسفريک پااليشگاه شيراز را به صورت ديناميكي و با لحاظ

1

با توجه به اهميت آثار دما و فشار بر فرايندهای جداسازی ،در اين

کردن سيستمهای کنترل توسط نرم افزار اسپن پالس ديناميک پياده سازی

واحد ،اين دو پارامتر ميبايست به طور دقيق تحت کنترل قرار داشته باشند.

نموده و نشان دادهاند که با اعمال سيستمهای کنترلي پيشنهادی ظرفيت

وجود امكانات کنترلي در اين واحد زمينه را برای پياده سازی دقيق يک

واحد تا  1/5برابر افزايش يافته و اغتشاشهای وارده به فرايند به نحو مناسبي

طرح جامع کنترلي آماده ساخته است ،اما نبود رويكرد علمي و

رفع ميگردند.

سيستماتيک ،بهينه سازی حلقه های کنترلي را محدود به آزمون و خطا

در يک مطالعه مشابه به تحقيق اخير ،ثابت و همكاران [ ]7برج

نموده که در نتيجه وجود نوسانات فراوان در عمليات توليد و افت کيفيت

متانزدايي واحد الفين پتروشيمي جم را به صورت ديناميكي شبيه سازی

و ظرفيت توليد از مشكالت روزمره اين واحد ميباشد .لذا الزم است با

نموده و به کمک آن نشان دادهاند که با تنظيم پارامترهای عملياتي ميتوان

هدف افزايش بهرهوری و بهبود کيفيت در توليد ،راهكار مناسب جهت

ظرفيت واحد و کيفيت محصول را افزايش داد ،اگرچه در تحقيق آنها

بهبود عمكلرد حلقههای کنترلي ارائه گردد.

تجهيزات جانبي و حلقههای کنترلي لحاظ نشدهاند.

استفاده ميشود .کاربردهای اين نرمافزارها در اين حوزه از حيث

متانزدايي سابقهای طوالنيتر داشته [ ]10-8و اگرچه شباهتهای بنيادی با اين

گستردگي کار از محاسبات ساده خصوصيات ترموفيزيكي مواد خالص يا

تحقيق دارند ،اما در پياده سازی ،شرايط ديناميكي مسائل به صورتي

مخلوطها شروع شده و به طراحي کارخانجات کامل با بهينه سازی فرايند

متفاوت طرح ميگردند که از جمله ميتوان به مسئله انباشت جرم و انرژی

و طراحي سيستمهای کنترل ميرسد که در مورد اخير بايد اذعان نمود

در تجهيزات و همچنين رابطه فشار-جريان اشاره کرد که در مورد مسائل

زمينه تخصصي شبيه سازی ديناميكي فرايند در ايران در مقايسه با ساير

پايا مطرح نمي شوند .از سوی ديگر موضوع کنترل فرايند نيز منحصرا در

موضوعات تقريبا ناشناس باقيمانده و به ندرت پژوهشي را بر موضوعات

شبيه سازی ديناميكي مطرح ميگردد.

شبيه سازی ديناميكي و کنترل جامع واحدهای فرايندی ميتوان يافت .با

کنترل فرايند از ديدگاه تئوريک يک مسئله ديناميكي غيرخطي

اين وجود در اينجا به پارهای از مطالعات داخلي و خارجي انجام شده اشاره

تداخلي با چند ورودی و چند خروجي است .بديهي است امكان تحليل

ميگردد .پوالدی برج و همكاران [ ]1در تحقيق خود واحد جذب دی

رفتار ديناميكي چنين سيستمهايي ساده نخواهد بود .از اين نظر با وجود

اکسيد کربن از اتان را در فازهای  9و  10پارس جنوبي توسط نرم افزار

آنكه زمان قابل توجهي برای پياده سازی مدلها در نرم افزارهای تجاری

اسپن هايسيس ديناميک 2به صورت ديناميكي شبيه سازی کرده و مطالعهای

مورد نياز است ،باز هم از ديدگاه عملي استفاده از چنين نرم افزارهايي مفيد

بر روی تأثير پارامترهای مهم بر عملكرد واحد در گذر زمان ارائه نمودهاند،

ميباشد .به کمک مدلهای دقيق امروزه ميتوان الگوريتمهای کنترلي را با

اما هيچ نوع کنترل کنندهای به شبيه سازی اضافه نكردهاند .لويبن []2

دقت باال پياده سازی نمود .به عالوه با توجه به آنكه اجازه اعمال تغييرات

مطالعهای را بر روی کنترل تبخير کنندههای چند مرحلهای جهت تغليظ

در سيستمهای کنترلي واقعي به سختي داده ميشود ،توسط شبيه سازی دقيق

پروپان ديول توسط نرم افزار اسپن پالس ديناميک 3انجام داده و نشان داده

فرايند و سيستمهای کنترلي ميتوان تا حدودی اعتماد مسئوالن صنايع را

است که کنترل آبشاری 4به همراه يک جبران کننده ميتواند آثار اغتشاش

بدست آورد.

فيدبک ساده کاهش دهد .در تحقيقي ديگر خدادوست و همكاران []3

صورت ديناميكي شبيه سازی شدهاند .سپس کليه حلقههای کنترلي موجود

مطالعه ای را برروی تعيين توالي برجهای تقطير در يک پااليشگاه گاز فاز

در فرايند با ضرايب عملياتي که از منابع واحد بدست آمدهاند ،به شبيه

Natural Gas Liquids
Aspen Hysys Dynamics
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

1
2

Aspen Plus Dynamics
Cascade control
Journal of Control, Vol. 14, No. 2, Summer 2020

3
4
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در شدت جريان خوراک ورودی را به نحو بهتری در مقايسه با کنترل

در تحقيق حاضر کليه ادوات اصلي موجود در واحد متانزدايي به

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

امروزه به نحو گستردهای از نرمافزارهای شبيهسازی در طراحي فرايند

الزم به ذکر است که مطالعات شبيه سازی در حالت پايای واحدهای

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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سازی اضافه شدهاند .بدين شكل يک مدل ديناميكي جامع از واحد مذکور
تهيه شده است .اما همانطور که در بخش نتايج مشاهده خواهد شد و البته

معادالت حاصل در همه موارد بهصورت تقريبي-عددی حل ميشود که
5

روش حل متداول ،روش انتگرالگيری اويلر ضمني است.

واقعيت نيز تأييد کننده آن است ،راهبری فرايند در شرايط موجود با

 2-1روند حل مسأله دیناميکی

دشواریهايي روبرو ميباشد که از آن جمله ميتوان به نوسان فراوان در

روند زير جهت حل يک مسأله ديناميكي در هايسيس پيشنهاد

بسياری از حلقههای کنترلي و افت خلوص محصوالت اشاره کرد .لذا با

ميشود:

بررسي وضعيت کنترل کنندهها مشخص شد که احتماال تنظيم پارامترهای

-

حل مساله در حالت پايا

کنترلي ميتواند به رفع مشكالت موجود کمک نمايد.

-

انجام اندازه سازی کليه تجهيزات دارای هلدآپ از جمله
مخازن ،برجها ،مبدلهای حرارتي و جداسازها

 -2شبيه سازی توسط نرم افزار اسپن هایسيس
نرم افزار اسپن هايسيس يكي از جامعترين نرم افزارهای شبيه سازی در
زمينه فرايندهای نفت ،گاز و پتروشيمي است .اين نرم افزار دارای کتابخانه
وسيعي از اطالعات مربوط به خواص فيزيكي و شيميايي مواد خالص و

موجود ميباشد .برای محاسبه خواص فيزيكي ،نرم افزار اسپن هايسيس

صورت که در مدلهای ديناميكي به معادالت موازنه جرم (کلي و جزئي) و
انرژی عبارت ديگری به نام تجمع 1نيز اضافه ميشود که تغييرات جرم،
انرژی و ترکيب اجزاء را با زمان پديد ميآورد .اين مدل به نام مدل جامع
هلدآپ 2معروف است .از آنجايي که برای محاسبه تجمع نيازمند دانستن
غيره) هستيم ،برای مدلسازی ديناميكي ابتدا ميبايست مرحله اندازه سازی

3

طراح فرآيند اين امكان را ميدهد تا کنترل کنندههای واحد را حتي پيش
از آنکه واحد ساخته شود ،تنظيم نمايد .اين کار باعث صرفه جويي قابل
توجهي در وقت و هزينه راه اندازی و راهبری واحد ميشود ،در عين حال
که ايمني واحد نيز به خطر نميافتد .به کمک شبيه سازی ديناميكي روی
نرم افزار براحتي يک سيستم کنترلي را در شرايط مشابه واقعيت ميتوان
تنظيم کرد.
7

يک کنترل کننده  PIDدر فرم کالسيک به صورت زير بيان ميشود
[:]12

u = us +

تجهيزات انجام گردد .همچنين در حالت ديناميكي ميبايست نحوه تأثير

de ( t ) 

1
K p  e ( t ) +  e ( t ) dt + Td

Ti
dt 


به طور کلي يک مدل هلدآپ برای سيستمي که با محيط اطراف تبادل

که در اينجا )- e(tآنطور که در هايسيس ديناميک مورد استفاده قرار

جرم يا انرژی دارد ،به صورت زير نوشته ميشود:

dy
= f yi − f yo + Ry
dt

()1

6

يكي از بزرگترين مزايای شبيه سازیهای ديناميكي آن است که به

()2

هد استاتيكي 4را بر جريان سيال مشخص نمود.

راه اندازی انتگرالگير

8

9

گرفته -اختالف بين متغير کنترل شده ( ) PVو مقدار مقرر ( ) SPو u

متغير کنترل کننده ( )10OPميباشد که در زمان صفر در مقدار حالت پايای

که در اين معادله  yمتغير فرايندی fyi ،و  fyoبه ترتيب نرخ ورود و

خود ( )usقرار دارد .ضرايب  Ti ،Kpو  Tdتعاريف معمول خود را دارند.

خروج تودهای  yو  Ryنرخ توليد يا مصرف  yميباشد .هر تجهيز فرايندی

اما در تنظيم کنترل کننده  PIDپارامترهای ديگری مورد نياز هستند که

که انباشت ماده يا انرژی در آن صورت گيرد ،شامل يک يا تعدادی بيشتری

در ادامه تعريف ميشوند:

از چنين معادالت ديفرانسيلي ميباشد .در مجموع يک مورد شبيه سازی
همچون فرايند تحت بررسي شامل صدها معادله هلدآپ است .دستگاه

 :Kuاين پارامتر بهره نهايي ناميده ميشود و حداکثر مقدار Kp

1
2

7

Controller tuning
Proportional-Integral-Derivative
8
Process variable
9
Setpoint
10
Operating variable
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] [ DOI: 10.29252/joc.14.2.47

است که به ازای آن کنترل کننده پايدار است.

6

Accumulation
Hold up
3
Sizing
4
Static head
5
Implicit Euler integration method
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ابعاد و موقعيت دقيق ارتفاعي تجهيزات و اجزاء آنها (نازلها ،سرريزها و

-

تعيين خصوصيات جريان-فشار جريانهای ورودی-خروجي به

 2-2تنظيم پارامترهای کنترلی

ديناميک (اختصارا هايسيس ديناميک) از همان الگوريتمهای موجود در

مدلهای ديناميكي تجهيزات کامال متفاوت با مدلهای حالت پايا است ،بدين

-

انتقال از حالت پايا به حالت ديناميكي

-

فرايندی همچون برجهای تقطير ،راکتورهای شيميايي و مبدلهای حرارتي

را نيز مشابه حالت پايا شبيهسازی مينمايد [ .]11اما نحوه پياده سازی

-

افزودن حلقههای کنترلي مورد نياز در فلوشيت

واحد

ترکيبات شيميايي است .از سوی ديگر در اين نرم افزار تجهيزات اصلي

حالت پايا بهره ميگيرد و رفتارهای حرارتي ،تعادلي و واکنشهای شيميايي

-

مشخصکردن استراتژی کنترل و ترکيببندی اجزاء کنترلي
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

دیناميک

-

انجام اندازه سازی کليه شيرها
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-

 :Puاين پارامتر دوره تناوب نهايي نوسانات  PVاست که حين
نوسان مثال از فاصله بين دو قله همانطور که در شكل  1نشان
داده شده ،تعيين ميشود .اين مقدار برای تعيين مقادير مناسب
 Tiو  Tdبه کار ميرود.

 2-2-1روش زیگلر-نيکولز

1

از اين روش ميتوان برای تنظيم پارامترهای کنترل کننده PID

شكل  :1تعيين پارامترهای سيستم جهت تنظيم  ATVپارامترهای کنترلي [.]11

استفاده نمود .اين روش در اصل برای سيستمهای الكترومكانيكي ايجاد
شده و بر اساس نسبت فروکش 1/4 2طراحي شده است [ ]13که در نتيجه
منجر به کنترل سخت گيرانه و اصطالحا تند و تيز فرايند ميشود .در اين
انتگرالي و مشتقي ،فرايند به آستانه ناپايداری (نوسان يكنواخت) رانده شده
و در آن شرايط مقادير  Kuو  Puهمانطور که قبال اشاره شده محاسبه
ميگردند [.]12

معادله

پارامترهای کنترلي

4h
= Ku
a
دوره تناوب موج Pu = PV
K
P
K p = u , Ti = u
1.2
2.2

بهره نهايي
دوره تناوب نهايي
کنترل تناسبي-انتگرالي
()PI

3

 2-2-2روش تنظيم خودکار () ATV
از روش  ATVنيز ميتوان برای سيستمهای دارای زمان مرده
استفاده کرد .همان طور که گفته شد ،در روش زيگلر-نيكولز  Kuبا اعمال

کنترل تناسبي-

Ku
P
P
, Ti = u , Td = u
1.7
2
8

انتگرالي-مشتقي
()PID

= Kp

کنترل کننده تناسبي و افزايش مقدار  Kpتا رسيدن به حد پايداری ،تعيين

 -3روش تحقيق

مي شود که البته با توجه به نزديک شدن فرايند به آستانه ناپايداری ،از نظر

روش تحقيق بر اساس شبيهسازی با نرمافزار هايسيس ديناميک و

ايمني نامطلوب است .اما در روش  Ku ،ATVو  Puبدون رساندن کنترل

هدف از آن تجزيه و تحليل تأثير تغييرات پارامترهای کنترلي بر عملكرد

کننده به حد پايداری ،تعيين ميشوند .در اين روش بين متغير کنترل کننده

واحد در شرايط خوراک طراحي و خوراک واقعي (فعلي) کارخانه و

و متغير کنترل کننده شده يک سيكل محدود 4برقرار ميشود [.]14 ,11

همچنين بررسي اثر تغيير ترکيب خوراک ميباشد که درجه خلوص و

مراحل انجام اين روش به شرح زير است:

ميزان محصوالت اصلي و جزئيات عملكرد کنترل کنندههای مهم جهت

-

-

 +hانتخاب ميشود.

پارامترهای کنترلي از دادههای عملياتي در مقابل مقادير محاسبه شده به

کنترل کننده را در حالت دستي قرار داده و  OPرا به مقدار

روش  ATVتوسط نرم افزار هايسيس استفاده شده است .جامعه مورد

انتخاب شده در مرحله قبل ميرسانند.

بررسي بخش بازيابي متان و اتان کارخانه  NGLسيری بوده و اندازهگيری

صبر ميشود تا متغير کنترل شده ( )PVشروع به تغيير کند.

توسط تجهيزات ابزار دقيق واحد و دادههای آزمايشگاهي انجام شده است.

سپس مقدار  OPرا به  -2×h %تغيير ميدهند.

نوع دادهها نيز اطالعات نمودارهای جريان فرايند ( ،)5PFDنمودارهای

هنگامي که مقدار  PVاز مقدار مقرر ( )SPرد شد ،مقدار

لولهکشي و ابزار دقيق ( )6P&IDو جداول جريانهای فرايندی 7ميباشد.

 OPرا به  +2×h %تغيير ميدهند.

اين دادهها شامل دما ،فشار ،شدت جريان جرمي ،ترکيب درصد اجزاء

به همين ترتيب (معموال سه تا چهار بار)  OPتغيير داده ميشود

تشكيلدهنده و غيره ميباشد .روش تجزيه و تحليل دادهها در اين تحقيق

تا يک سيكل محدود ايجاد شود.

شبيهسازی استاتيک و ديناميكي و ابزار تجزيه و تحليل دادهها نرمافزار

-

در نهايت پارامترهای  Kuو  Puبا استفاده از جدول  1محاسبه

در راهنمای نرم افزار و مراجع مرتبط جهت افزايش دقت شبيه سازی

ميشوند .برای محاسبه ضرائب کنترلي از اين پارامترها

استفاده شده است [.]16,15 ,11

روشهای بسيار متنوعي وجود دارد که نمونهای از آنها در

 3-1شرح فرایند

جدول  1آمده است [.]15 ,13

اجزاء اصلي شبيهسازی واحد بازيابي متان پااليشگاه  NGLسيری در
جدول  2خالصه شده و در شكل  2نمای کلي واحد شبيهسازی شده در
1

5

2

6

Ziegler-Nichols
Decay ratio
3
Auto tuning variation
4
Limit cycle
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Process flow diagram
Piping & instrumentation diagram
7
Stream tables
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-

دامنه موج  PVرا اندازه گرفته و ' 'aمينامند.

شبيهسازی هايسيس ديناميک نسخه  8.4ميباشد .از قوائد کلي اشاره شده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

-

مقداری مناسب برای تغيير متغير کنترل کننده ) (OPمثال %

ارزيا بي و تحليل بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .برای بررسي تأثير

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

روش (روش مداربسته) با افزايش بهره تناسبي و بدون استفاده از حاالت

جدول  :1معادالت حاکم بر پارامترهای کنترلي [.]11
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حالت ديناميكي مشاهده ميشود .خوراک گاز ورودی به واحد بازيابي

معادالت ترموديناميكي ميباشد .اين معادله در حالت کلي به فرم زير

متان (واحد  )13که در واحدهای باال دستي شيرين سازی و نم زدايي شده

ميباشد [:]19

در مرحله اول با عبور از تجهيز  )13-E-101( Cold Exchangerتا دمای
 -6درجه سانتيگراد سرد شده و سپس با عبور از مبدلهای گرم و سرد 13-

 E-102&103که بطور سری قرار گرفتهاند ،تا دمای  -30درجه سانتي
گراد بوسيله سيال مبرد پروپان ،سرد ميگردد .در مرحله بعد جريان دو

RT
a
−
V − b V V + b  + b V − b 

()3

R 2Tc2
Pc
RT
b = 0.07780 c
Pc

a = 0.45724

()4

فازی وارد جدا کننده دو فازی ( )13-D-101ميشود و در آنجا دو فاز
مايع و گاز از هم جدا ميشوند .فاز گاز از باال به سمت توربواکسپندر (13-

 )K-101هدايت مي شود و در اثر انبساط ناگهاني و کاهش فشار تا دمای
( )13-C-101وارد برج ميشود .فاز مايع نيز بعد از تبادل حرارت در
 Cold Exchangerگرم شده و به عنوان خوراک به سمت برج اتان زدا

()5
1/2

()6
()7

بسيار پاييني دارد بعد از تبادل حرارت در  Cold Exchangerو افزايش

عالمت

دما جهت افزايش فشار وارد کمپرسور ( )13-K-102ميشود .گاز

اختصاری

گاز مصرفي به بخش های مورد نياز ارسال ميگردد و ترکيبات سنگين از

b =  xi bi

13-C-101

عنوان تجهيز فرايندی

Demethanizer
Column

Cold Exchanger

13-E-102

Warm Gas Chiller

13-K-101

Turboexpander

13-K-102

Compressor

کمپرسور تک مرحلهای

13-P101A/B

Deethanizer Feed
Pump

پمپهای خوراک برج اتان زدا

13-D-101

Low Temperature
Separator

14-C-101

Deethanizer Column

علي الخصوص به منظور شبيهسازی فرايندهای جداسازی هيدروکربني از
جمله گاز طبيعي معادله ترموديناميكي پنگ-رابينسون ( )1PRبوفور مورد

Peng-Robinson
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جدا کننده دو فازی از نوع افقي
و با حجم  58متر مكعب
نوع دريچهای و دو ورودی

14-E-101

Deethanizer Reboiler

14-E-102

Deethanizer
Condenser

14-D-101

Deethanizer Reflux
Drum

14-P101A/B

Deethanizer Reflux
Pump

ريبويلر از نوع پوسته-لوله با دو
پاس
کندانسور از نوع پوسته-لوله با
دو پاس
ريفالکس درام از نوع افقي با
حجم  24متر مكعب
پمپهای ريفالکس با فشار
طراحي 40 bar

1
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جداسازی شدهاند ،معادله پنگ-رابينسون يک گزينه مناسب برای حل

با فشار طراحي 41 bar

خوراک از سينيهای  9و 17

استفاده قرار گرفته است [ . ]18 ,9لذا در اين تحقيق با توجه به اينكه
ترکيبات م زاحم همچون گوگرد ،آب و دی اکسيد کربن در مراحل قبلي

پاس

برج اتان زدا شامل  52سيني از

خصوصا تعادالت فازی ،مدلهای انتقال جرم برای تحليل فرايندهای
جداسازی و مدلهای سياالتي برای محاسبات فشار-جريان استفاده کرد.

مبدل از نوع پوسته-لوله با دو

توربو اکسپندر

در شبيه سازی فرآيند از مدلهای بسيار متنوعي استفاده ميشود که از
آن جمله مي توان به مدلهای ترموديناميكي برای توصيف رفتار ماده

پاس

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

 3-1مدلسازی

مبدل از نوع پوسته-لوله با دو

13-E-103

سمت باالی برج حرکت کرده و خارج شوند .مايعات باقيمانده (پروپان و
اجزاء سنگينتر) به برج پروپان زدا فرستاده ميشوند [.]17

شامل دو ورودی جريان گرم و

Cold Gas Chiller

 Exchangerسرد شده و به عنوان جريان ريفالکس به سيني اول برج متان
تامين ميشود که کمک ميکند تا هيدروکربنهای سبک بخار شوند و به

نوع دريچهای و يک ورودی

سه ورودی جريان سرد

 101فاز مايع به عنوان جريان برگشتي وارد برج ميشود و فاز گاز که بيشتر

زدا بر ميگردد .گرمای الزم در پايين برج توسط ريبويلر ()14-E-101

برج متان زدا شامل  41سيني از

مبدل  LNGاز نوع صفحهای،

در برج اتان زدا محصوالت باال سری وارد کندانسور جزئي (14-E-

شامل ترکيبات متان و اتان ميباشد ،بعد از تبادل حرارت در Cold

توضيحات

خوراک از سيني 18
13-E-101

 )102ميشود که بعد از جداسازی فاز مايع و گاز در جدا کننده 14-D-

j

i

پايين برج توسط پمپهای خوراک ( )13-P-101به برج اتان زدا ارسال
ميشوند.

i

جدول  :2تجهيزات فرايندی واحد بازيابي متان.

( )14-C-101هدايت ميشود .محصول باال سری برج متان زدا که دمای

خروجي از کمپرسور (جريان  )R. Gasبا فشار حدود  26 bargبه عنوان

) a =  xi x j (1 − ij )(  i ai  j a j
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

حدود  -61درجه سانتيگراد سرد شده و به عنوان خوراک برج متان زدا
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که در اين روابط  Tدما P ،فشار و  Vحجم ويژه سيال ميباشد .ثوابت
 aiو  biبرای هر ماده با توجه به خواص بحراني ( Tcو  )Pcمحاسبه ميشوند.

 -5موارد مورد بررسی
در کليه موارد مورد بررسي پارامترهای اساسي واحد يعني ترکيب

ضرايب برهمكنش دوتايي (  ) ijعموما با استفاده از آزمايش تعيين

متان در جريان گاز خروجي ( )R. Gasو شدت جريان جرمي محصول

ميگردد [.]19

پايين برج اتان زدا ( ،)14-C-101همچنين متغيرهای تحت کنترل اصلي

از روش گليچ [ ]20بهه منظور تحليهل طغيهان بر روی سهههينيههای برجههای
تقطير استفاده شده است و خود سينيها از نوع دريچهای لحاظ شدهاند که
تعهداد آنهها در جهدول  2گزارش شهههده اسهههت .پيچيهدهترين مبهدل حرارتي
مورد اسههتفاده مبدل  13-E-101معروف به مبدل  LNGميباشههد که از
نوع صهفحهای با پنج اليه اسهت .برای طراحي اين مبدل از روش وزن دهي

يعني فشار خروجي اکسپندر (حلقه  ،)PIC-100فشار جريان باالی برج
اتان زدا (حلقه  )PIC-1123که همان جريان ريفالکس برج متان زدا (13-
 ) C-101است و دمای خوراک ورودی به برج متان زدا (حلقه TIC-

 )4103بررسي شدهاند.
در مسئله اول شبيه سازی فرايند را از حالت پايا آغاز کرده و به حالت
ديناميكي منتقل ميکنيم و رفتار ديناميكي فرايند را با توجه به ميزان

کمپرسهور کارايي به صهورت آدياباتيک و به ميزان  75درصهد لحاظ شهده

عملياتي و ضرايب حاصل از روش  ATVبررسي مينماييم .در مورد

است.

مطالعه دوم با داشتن اطالعات واقعي در تغييرات ترکيب خوراک ورودی،

 -4روش جمع آوری دادههای ميدانی

اين عامل به عنوان اغتشاش در نظر گرفته شده و نحوه تغييرات متغيرهای

در خصوص آناليز گاز خوراک و به دليل راه اندازی نشدن دستگاه

اساسي و عملكرد کنترل کنندههای اصلي که در باال ذکر شد ،بررسي

 2GCواحد آزمايشگاه کارخانه ،تستهای مربوطه توسط دستگاه GC

شدهاند .اين مطالعه نيز هم با استفاده از ضرايب کنترلي عملياتي و تنظيم

مدل  Agilentساخت کشور آمريكا در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده

 ATVاما تنها در حالت خوراک واقعي انجام شده است.

به واحد ارسال ميشود .اما در خصوص آناليز محصوالت باالی برجها و

در مورد اول بررسي يعني شروع از حالت پايا ،در ابتدا کنترل کنندهها

قبل از ارسال به مخازن ذخيره ،تستهای مربوطه به تفكيک هر محصول

با استفاده از ضرائب عملياتي که از منابع واحد استخراج شده تنظيم شدهاند.

(پروپان ،بوتان و پنتان) بصورت آنالين و توسط دستگاه  GCمدل

بعد از گذشت زمان  500دقيقه ،کنترل کنندههای مورد بررسي از حالت

 Yokogawaساخت کشور ژاپن به فاصله زماني هر  45دقيقه انجام

تنظيم دستي (ضرائب عملياتي) به حالت تنظيم  ATVمنتقل شده و عملكرد

ميشود .همچنين مقادير ضرايب کنترلي نيز با مراجعه به اتاق کنترل

آنها در يک شكل با هم مقايسه شده است .بديهي است نتايج حاصل از

کارخانه ثبت و داده برداری شده است .اطالعات مربوط به شدت جريان

تنظيم  ATVدر شرايط خوراک طراحي و واقعي يكسان نخواهند بود.

طراحي کارخانه حاصل شده است.

عملكرد کنترل کنندهها در شرايطي که فرايند از حالت پايا فاصله قابل
Simple weighted

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

در مسئله دوم ،با اعمال يک اغتشاش مهم در خوراک ورودی،

1

Gas chromatography
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است که اطالع دقيقي از جزئيات آن در دسترس نيست و تنها نتايج مربوطه

 -6نتایج

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

شههده سههاده 1اسههتفاده شههده اسههت .برای شههبيه سههازی توربو اکسههپندر و

خوراک طراحي و ميزان خوراک واقعي با استفاده از ضرايب کنترلي

مواد ،ابعاد تجهيزات ،سايز شيرهای کنترلي و غيره از مدارک و مستندات
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شكل  :2دياگرام شبيهسازی ديناميكي واحد متان زدايي پااليشگاه  NGLسيری.
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توجهي ميگيرد ،بررسي ميشود .در مسئله اخير که در واقع حذف

طراحي پايا که  46000کيلوگرم بر ساعت ميباشد ،اختالف زيادی ندارد.

اغتشاش 1ميباشد ،برای خوراک واقعي در دو حالت با استفاده از ضرائب

همچنين مشاهده ميشود که بعد از اعمال ضرائب تنظيم  ATVميزان

کنترلي عملياتي و ضرائب حاصل از تنظيم  ATVبرای خوراک واقعي که

نوسانات تا حدودی کاهش مييابد.

در قسمت اول حاصل شده با تغيير ترکيب خوراک در دقيقه  ،500عملكرد
سيستم مورد بررسي قرار ميگيرد.
 6-1شروع از حالت پایا بر اساس خوراک طراحی
د ر اين قسمت با استفاده از منابع واحد و دادههای ميداني ضرائب
کنترل کنندهها تعيين شده و برای ميزان خوراک طراحي به ميزان 140/47
ميليون فوت مكعب در روز مورد استفاده قرار گرفته است .نتايج ترکيب
کسر مولي متان در جريان گاز خروجي از واحد ( )R. Gasدر طول مدت
و ورود به حالت شبيه سازی ديناميكي در شكل -3الف نشان داده شده
است .انتظار آن است که تغييرات مشاهده شده در ترکيب گاز خروجي در
اين شرايط ناچيز باشد .با توجه به شكل -3الف در ابتدای شروع شبيه سازی
اندکي تغييرات در متغير مذکور مشاهده ميشود .اما اين تغييرات بسرعت
در گذر زمان کاهش يافته و آنچه باقي ميماند در واقع تا حدودی ناشي از
عملكرد تداخلي بعضي کنترل کنندهها است .در مقايسه نتايج حاصل از
ضرائب عملياتي و تنظيم  ATVبعد از  500دقيقه ،مشخص است که تنظيم
 ATVمنجر به کاهش نوسانات در ترکيب گاز خروجي نشده است .اگرچه
الزم به يادآوری است که اين متغير تحت عمكلرد مستقيم هيچ کنترل

شكل  .3متغيرهای مهم فرايندی در حالت خوراک طراحي :الف) کسر مولي متان
بر حسب زمان در جريان  ،R. Gasب) شدت جريان جرمي محصول پايين برج
اتان زدا (.)14-C-101

کنندهای نميباشد.
از سوی ديگر ،با مقايسه خلوص متان در دقايق  500و  1000که به
ترتيب  82/89و  83/37درصد ميباشد ميتوان به عملكرد بهتر حالت تنظيم
 ATVنسبت به تنظيم عملياتي ضرائب کنترلي اشاره کرد که افزايش حدود
تنظيم  ATVاندکي نوسانات بيشتری را شاهد بوديم .در ضمن مقدار
خلوص متان در حالت طراحي پايا  82/68درصد ميباشد که در مقايسه با
حالت اجرای ديناميكي با تنظيم عملياتي اختالف چنداني مشاهده نميشود
اما نسبت به حالت تنظيم  ATVاين اختالف به حدود يک درصد ميرسد.
شدت جريان پايين برج اتان زدا (جريان  )Bottomکه به واحد
تفكيک  NGLيعني خوراک برج پروپان زدا ارسال ميشود يک متغير
بسيار مهم است زيرا که پايداری مقدار اين جريان بر روی کيفيت
محصوالت و عملكرد برجهای بعدی نقش بسزايي دارد .به همين خاطر
پايداری و شدت جريان را در دو حالت تنظيم عملياتي و  ATVبررسي
ميکنيم .در شكل -3ب تغييرات شدت جريان جرمي نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است اين جريان در ابتدا و با استفاده از ضرائب
کنترلي عملياتي دارای نوسان زياد ميباشد به حدی که در بازههای زماني
اين حالت گذار مقدار جريان به مقدار نامي در حدود  50000کيلوگرم بر
ساعت ميرسد که مقداری نسبتا مطلوب است چرا که با ميزان حالت
Disturbance rejection
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

 )100نشان داده شده است .با توجه به شكل ،متغير خروجي يعني فشار در
ابتدا يعني در زمان استفاده از ضرائب کنترلي واقعي اختالف اندکي با مقدار
مقرر آن دارد اما با اعمال ضرائب تنظيم  ATVهمين اختالف نيز حذف
مي شود .از سوی ديگر اين متغير در تمام مدت شبيه سازی بدون نوسان
باقي ميماند که نكتهای مثبت است زيرا که تغييرات سريع فشار هم ميتواند
بر خلوص محصول اثر بگذارد و هم موجب آسيب ديدن تجهيزات حساس
مثل کمپرسورها و پمپها شود .الزم به ذکر است که شير کنترل مربوطه نيز
تغييرات چنداني از خود نشان نميدهد که از نظر کاهش استهالک در اين
ابزار حائز اهميت است .بنابراين در مجموع ميتوان گفت که اين کنترل
کننده عملكرد خوبي در حفظ نقطه پايا دارد.
در شكل -4ب عملكرد کنترل کننده فشار باالی برج اتان زدا (PIC-

 )1123نشان داده شده است .با توجه به شكل عملكرد اين کنترل کننده از
نظر نوسان نسبت به کنترل کننده  PIC-100بدتر اما از نظر افت کنترل بهتر
است و بعد از زمان حدود  400دقيقه تقريبا هيچ اختالفي بين مقدار مقرر و
متغير تحت کنترل ديده نميشود .اما آنچه که در اين شكل بارزتر است،
وجود اندکي نوسانات ماندگار است که نامطلوب ميباشد .اگرچه به هر
شكل ،تنظيم  ATVحداقل به اندازه ضرايب عملياتي عملكرد مطلوبي
دارد.

1
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کوتاه جريان معكوس اتفاق افتاده و مقدار جريان منفي ميشود .اما بعد از

در شكل -4الف عملكرد کنترل کننده فشار خروجي اکسپندر (PIC-

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

يک درصدی در خلوص متان را به همراه داشته است ،هر چند که در حالت
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 1000دقيقه يعني حدود  17ساعت بعد از خروج از حالت پايای شبيه سازی

شبيه سازی ديناميكي و کنترل واحد متان زدايي در پااليشگاه گاز طبيعي

54

بيژن مدی ،حميد باکوئي کتريمي

شرايط طراحي انتخاب شدهاند و نه براساس آنچه در شرايط واقعي در
واحد اتفاق ميافتد .توجيه ديگر آن است که هرچه ميزان خوراک ورودی
به کارخانه کمتر باشد ،نوسانات و اغتشاشات ايجاد شده در تجهيزات
کنترلي بر روی خلوص محصول تاثير بيشتری خواهند داشت .اما آنچه از
همه شكلها برداشت ميشود آن است که تنظيم  ATVکنترل کنندهها نقش
مشخصي در کاهش نوسانات و افت کنترل دارد.
در شكل -5الف نتايج کسر مولي متان در جريان گاز خروجي در
طول مدت  1000دقيقه بعد از خروج از حالت پايای شبيه سازی و ورود به
حالت شبيه سازی ديناميكي مشاهده ميشود .با توجه به اين شكل در ابتدای
که با گذر زمان اين تغييرات کاهش يافته اما نسبت به حالت خوراک
طراحي (شكل -3الف) نوسانات بيشتری را تا دقيقه  500از اجرای
ديناميكي فرايند شاهد هستيم که ميتواند ناشي از انتخاب پارامترهای
کنترلي باشد که بر اساس شرايط طراحي در نظر گرفته شده است .دليل اين
مساله را ميتوان در حالت تنظيم  ATVپارامترهای کنترلي به وضوح
مشاهده کرد که بعد از گذشت زمان کوتاهي از ميزان نوسانات در ترکيب
کسر مولي متان کاسته شده و به سمت پايداری نسبي پيش ميرود .در
مقايسه نتايج حاصل از ضرائب عملياتي و تنظيم  ATVبعد از  500دقيقه،
برای اين متغير ،خوشبختانه تنظيم  ATVنه تنها منجر به کاهش نوسانات
شده است ،بلكه روند افزايشي در خلوص محصول متان را نيز به همراه
داشته است.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شروع شبيه سازی تغييرات زيادی در متغير مذکور مشاهده ميشود .هر چند

شكل  :4تغييرات مرتبط با کنترل کنندههای اصلي در حالت خوراک طراحي:
الف) فشار خروجي اکسپندر ( ،)PIC-100ب) فشار باالی برج اتان زدا (PIC-
 ،)1123ج) دمای خوراک ورودی به برج متان زدا (.)TIC-4103
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

به طور مشابه در شكل -4ج عملكرد کنترل کننده دمای خوراک
ورودی به برج متان زدا ( )TIC-4103ارائه شده است .با توجه به شكل
مشخص است که اختالف نسبتا قابل توجهي (حدود  3الي  4درجه
سانتيگراد) بين مقدار مقرر و متغير کنترل شده يعني دمای خوراک وجود
دارد ،اگرچه کنترل کننده توانسته است اين اختالف را محدود نگه دارد و
از سوی ديگر نوسانات متغير خروجي را نيز در طول زمان کاهش دهد.
نكته مهم ديگر آن است که با اعمال ضرائب تنظيم  ATVاين اختالف به
ميزان قابل توجهي يعني در حدود  1درجه سانتيگراد کاهش مييابد که
البته اين به بهای افزايش نوساني است که به شير کنترل تحميل شده است.
 6-2شروع از حالت پایا بر اساس خوراک واقعی
در اين قسمت شبيه سازی ديناميكي با ميزان خوراک واقعي کارخانه
که در منابع واحد گزارش شده و همچنين تنظيم  ATVبه مدت 1000

متان بر حسب زمان در جريان  ،R. Gasب) شدت جريان جرمي محصول پايين

دقيقه اجرا شده است .تغييرات متغيرهای اساسي و کنترل کنندههای اصلي
به ترتيب در شكلهای  5و  6نشان داده شده است .در اين حالت نوسانات
اندکي بيشتر بوده و به نظر ميآيد که پارامترهای کنترلي در واقع براساس
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

برج اتان زدا (.)14-C-101

از سوی ديگر ،با مقايسه خلوص متان در دو حالت خوراک طراحي
و خوراک واقعي که در دقيقه  1000از اجرای فرايند به ترتيب  83/37و
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( 45/77ميليون فوت مكعب بر روز) با استفاده از ضرائب کنترل کنندهها

شكل  :5متغيرهای مهم فرايندی در حالت خوراک واقعي :الف) کسر مولي
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 84/78درصد بدست آمده ،شاهد افزايش بيش از يک درصدی خلوص
متان و کاهش تغييرات در ترکيب متان هستيم که بيانگر عملكرد بهتر حالت
تنظيم  ATVبرای ميزان خوراک واقعي ميباشد .الزم به ذکر است در
حالت طراحي پايا با ميزان خوراک واقعي ،خلوص متان  83/23درصد
مي باشد که تقريبا با مقدار خلوص در حالت شبيه سازی ديناميكي با
ضرايب کنترلي عملياتي برابری ميکند.
همانطور که قبال اشاره شد شدت جريان پايين برج اتان زدا
( )Bottomکه به واحد تفكيک  NGLارسال ميشود بسيار مهم بوده و
در اين قسمت نيز پايداری شدت جريان را در دو حالت تنظيم عملياتي و
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 ATVبا ميزان خوراک واقعي بررسي ميکنيم .شكل -5ب اين تغييرات
را نشان ميدهد .شدت جريان جرمي در  500دقيقه اول از اجرای ديناميكي
فرايند که با استفاده از ضرائب کنترلي عملياتي شبيه سازی شده با نوسانات
بسيار زيادی همراه است به حدی که در بازههای زماني کوتاه جريان
معكوس اتفاق افتاده و مقدار جريان منفي را شاهد هستيم .علت اين امر را
ميتوان ناشي از کاهش ميزان خوراک ورودی به واحد دانست چرا که
طي بررسيهای ميداني از واحد  NGLسيری اين مشكل در بعضي از
بازههای زماني به علت کاهش ميزان خوراک در حين بهره برداری گزارش
شده است .در ادامه اجرای فرايند و از دقيقه  500با اعمال ضرائب تنظيم
 ATVميزان نوسانات به شدت کاهش يافته و شاهد شدت جريان در
محدوده  20000تا  32000کيلوگرم بر ساعت هستيم که مقدار معقولي
برای خوراک برج پروپان زدا ميباشد .در ضمن نتايج حاصل از طراحي
پايا مقدار شدت جريان را  15000کيلوگرم بر ساعت نشان ميدهد.
در شكل -6الف عملكرد کنترل کننده فشار خروجي اکسپندر (PIC-

در  500دقيقه ابتدايي و در زمان استفاده از ضرائب کنترلي عملياتي اختالف
کمي با مقدار مقرر دارد ،هرچند که با نوسانات جزئي همراه ميباشد .اما
نكته قابل توجه در اين قسمت مربوط به شير کنترل ميباشد که تغييرات
زيادی از خود نشان ميدهد که اين امر ميتواند باعث آسيب ديدن اجزاء
شير کنترل شود .اما در ادامه با اعمال ضرائب تنظيم  ATVاختالف بين
متغير فشار با مقدار مقرر تقريبا حذف شده و از ميزان نوسانات شير کنترل
نيز کاسته ميشود.

الف) فشار خروجي اکسپندر ( ،)PIC-100ب) فشار باالی برج اتان زدا (PIC-
 ،)1123ج) دمای خوراک ورودی به برج متان زدا (.)TIC-4103

در شكل  -6ج عملكرد کنترل کننده دمای خوراک ورودی به برج
متان زدا ( )TIC-4103ارائه شده است .با توجه به شكل مشخص است که
بعد از حدود  50دقيقه از شروع فرايند نمودار متغير کنترل شده يعني دمای
خوراک چه در حالت استفاده از ضرائب کنترلي عملياتي و چه در حالت
تنظيم  ATVبدون تغيير بوده و اين مقدار برابر با  -55/37درجه سانتيگراد
ميباشد که با مقدار مقرر اختالف نسبتا قابل توجهي (حدود  5/5درجه
سانتيگراد) دارد .اين خطای ماندگار تا دقيقه  1000ادامه پيدا ميکند که

به طور مشابه در شكل -6ب عملكرد کنترل کننده فشار برج اتان زدا

ميتواند ناشي از انتخاب مقادير پارامترهای کنترلي در حالت تنظيم ATV

( )PIC-1123را با ميزان خوراک واقعي و در ابتدا با ضرائب کنترلي

باشد که در بخش تحليل ضرائب کنترلي به اين مورد پرداخته ميشود .نكته

عملياتي نشان ميدهد .با توجه به شكل ،عملكرد اين کنترل کننده از نظر

قابل توجه وضعيت بهتر متغير کنترل کننده در حالت تنظيم  ATVنسبت به

نوسان نسبت به کنترل کننده  PIC-100در  500دقيقه ابتدايي بسيار ضعيف

حالت عملياتي ميباشد که نوسانات کمتری را در آن شاهد هستيم.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

 )100نشان داده شده است .با توج ه به شكل متغير کنترل شده يعني فشار

شكل  :6تغييرات مرتبط با کنترل کنندههای اصلي در حالت خوراک واقعي:

بوده و همچنين تغييرات زيادی در وضعيت شير کنترلي مشاهده ميشود .با
فشار ثابت و برابر با مقدار مقرر ميشود و بهبود نسبي نيز در وضعيت شير

تغيير ترکيب خوراک ورودی به واحدهای فرايندی ميتواند به عنوان يک

کنترل حاصل ميگردد.

اغتشاش بر درجه خلوص و کيفيت محصوالت تاثيرگذار باشد .واحد
بازيابي متان نيز از اين قاعده مستثني نميباشد و مشاهده شده است که به
دليل برخي تغييرات در واحدهای باال دستي از جمله در سرويس قرار
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گرفتن چاه توليدی جديد و يا از سرويس خارج شدن برخي چاههای

جدول  :4ترکيب درصد محصول خروجي از باالی برج متان زدا (جريان R.

قديمي شاهد تغيير در ترکيب خوراک ورودی باشيم .در اين بخش با در

 )Gasبرای خوراک واقعي با ضرائب کنترلي عملياتي و تنظيم  ATVبعد از

اختيار داشتن اطالعات آزمايشگاهي واحد بازيابي متان ،شبيه سازی

 1000دقيقه و مقايسه با نتايج شبيه سازی پايا و نتايج آزمايشگاه.

ديناميكي را برای مدت زمان  500دقيقه اجرا کرده و سپس با تغيير ترکيب

شبيه

آزمايشگاه

عملياتي

تنظيم ATV

محصول و عملكرد کنترل کنندههای مهم را در 500دقيقه باقيمانده از

C1

88/65

86/55

88/74

89/42

اجرای ديناميكي فرايند بررسي ميکنيم .اين بررسي يكبار با استفاده از

C2

6/89

7/80

6/49

6/17

ضرائب کنترلي عملياتي و بار ديگر با استفاده از ضرائب حاصل از تنظيم

C3

 ATVبا شدت جريان خوراک واقعي انجام شده است .ترکيب خوراک

1/19

2/16

1/53

1/24

i-C4

0/05

0/16

0/09

0/07

n-C4

0/00

0/15

0/08

0/06

i-C5

0/00

0/16

0/00

0/00

n-C5

0/00

0/02

0/00

0/00

n-C6

0/00

0/00

0/00

0/00

n-C7

0/00

0/00

0/00

0/00

خوراک ورودی مطابق با دادههای آزمايشگاهي اثر اين اغتشاش بر کيفيت

اصلي در حالت طراحي (از منابع واحد) و خوراک واقعي (نتايج
آزمايشگاهي) در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3ترکيب درصد مولي خوراک طراحي و خوراک واقعي (نتايج آزمايشگاه).
اجزاء

طراحي

واقعي

اجزاء

طراحي

واقعي

C1

72/66

82/2

n-C7

0/32

0/09

C2

11/78

7/70

n-C8

0/15

0/01

C3

7/39

3/95

n-C9

0/07

0/00

i-C4

1/25

0/81

n-C10

0/02

0/00

n-C4

2/16

1/30

N2

0/59

0/60

i-C5

0/58

0/39

CO2

2/44

2/40

اجزاء

سازی
پايا

n-C8

0/00

0/00

0/00

0/00

n-C9

0/00

0/00

0/00

0/00

n-C6

0/02

0/20

H2O

0/00

0/00

N2

0/63

0/60

0/67

0/67

CO2

2/59

2/40

2/39

2/37

با توجه به شكل -7الف در دقيقه  500با تغيير ترکيب جريان خوراک

H2S

0/00

0/00

0/00

0/00

ورودی (مطابق با نتايج آزمايشگاه) و با اعمال ضرائب کنترلي در حالت

H2O

0/00

0/00

0/00

0/00

عملياتي ،کنترل کنندهها سريع خود را با اغتشاش ايجاد شده تطبيق داده و
سيستم به سمت پايايي پيش ميرود که اثر آن را ميتوان بر ميزان خلوص

شكل  -8الف عملكرد کنترل کننده فشار خروجي اکسپندر (PIC-

محصول باالی برج متان زدا (جريان  )R. Gasو همچنين کاهش نوسان در

 )100در مدت زمان  1000دقيقه از اجرای فرايند و با اعمال پارامترهای

ترکيب محصول شاهد بود .درصد مولي متان در خوراک ورودی مطابق با

کنترلي از روی منابع واحد را نشان ميدهد .در  500دقيقه اول شاهد نوسان

نتايج آزمايشگاهي  82/2درصد ميباشد که در زمان پايان اجرای ديناميكي

جزئي در متغير خروجي يعني فشار هستيم ،همچنين اختالف بين مقدار

( 1000دقيقه) اين مقدار در محصول به  88/74درصد افزايش مييابد .در

مقرر و متغير کنترل شده کم ميباشد .نكته قابل توجه وضعيت شير کنترل

مقايسه با حالت طراحي پايا مطابق با جدول شماره  4که خلوص متان را

ميباشد که در  500دقيقه ابتدايي تغييرات زيادی به همراه دارد اما با تغيير

 88/65درصد گزارش ميدهد ،شاهد اختالف جزئي بين اين دو حالت

ترکيب خوراک وضعيت شير کنترل نرمال و درصد باز بودن آن تقريبا

هستيم.

ثابت ميشود .همچنين در مورد متغير فشار از لحظه تغيير ترکيب خوراک

شكل  -7ب تغييرات شدت جريان پايين برج اتان زدا ( )Bottomرا

بجز خطای ماندگار  0.1بار که تا دقيقه  1000برقرار ميباشد ،هيچ مشكلي

نشان ميدهد .همانطور که شاهد هستيم ،در  500دقيقه اول از اجرای

مشاهده نمي شود .بنابراين کنترل کننده توانسته است بخوبي با شرايط

ديناميكي فرايند که با استفاده از ضرائب کنترلي عملياتي شبيه سازی شده

خوراک واقعي تطابق داشته باشد.

با تغيير ترکيب خوراک شرايط بهتری را شاهد هستيم ،چرا که بعد از
گذشت  120دقيقه از تغيير خوراک فرايند ،نوسان جريان به شدت کاهش
يافته و به حدود  15000هزار کيلوگرم بر ساعت ميرسد.
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است ،شدت جريان با نوسانات بسيار زيادی روبرو است .اما در دقيقه 500

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

n-C5

0/58

0/35

H2S

0/00

0/00

n-C10

0/00

0/00

0/00

0/00

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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با ضرائب کنترلي
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به طور مشابه شكل -8ب عملكرد کنترل کننده فشار باالی برج اتان
زدا ( )PIC-1123را در دو بازه زماني  500دقيقهای با ضرائب کنترلي
عملياتي نشان ميدهد .در  500دقيقه اول و قبل از تغيير ترکيب خوراک
شاهد نوسان بسيار زيادی در متغير کنترل شده يعني فشار و همچنين
تغييرات شير کنترل هستيم .با تغيير ترکيب خوراک شرايط بهتر ميشود
بطوريكه بعد از گذشت  140دقيقه از زمان تغيير ترکيب خوراک متغير
کنترل شده برابر با مقدار مقرر شده و خطا تقريبا به صفر ميرسد همچنين
تغييرات جزئي در وضعيت شير کنترل را شاهد هستيم.
در شكل  -8ج عملكرد کنترل کننده دمای خوراک ورودی به برج
است که بعد از حدود  50دقيقه از شروع فرايند نمودار متغير کنترل شده
يعني دمای خوراک تا دقيقه  500کامال ثابت بوده و اين مقدار برابر با
 -55/37درجه سانتيگراد ميباشد که با مقدار مقرر اختالف نسبتا قابل
توجهي دارد .با تغيير ترکيب خوراک دمای خوراک حدود يک درجه
شكل  :7الف) کسر مولي متان بر حسب زمان در جريان  R. Gasو ب) شدت
جريان جرمي محصول پايين برج اتان زدا ( )14-C-101در شدت جريان
خوراک واقعي با استفاده از ضرائب عملياتي؛ ترکيب خوراک طبق جدول  3و
 500دقيقه پس از شروع شبيه سازی تغيير کرده است.

کاسته شده که شرايطي نزديكتر به شرايط طراحي را برای پروفايل دمايي
برج ايجاد ميکند .همچنين شاهد تغييرات کمتری در وضعيت شير کنترل
در اين حالت نسبت به بازه زماني اوليه هستيم.
در ادامه با استفاده از ضرائب حاصل از تنظيم  ATVکه با خوراک
واقعي در بخشهای قبلي به دست آمده است و اعمال اين ضرائب بر روی
کنترل کنندههای مورد مطالعه شبيه سازی ديناميكي را در مدت زمان 500
دقيقه با ترکيب خوراک اصلي شروع کرده و همانند مرحله قبل با تغيير

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

متان زدا ( )TIC-4103نشان داده شده است .با توجه به شكل مشخص

ترکيب خوراک ورودی مطابق با جدول شماره  3اثر اين اغتشاش را بر
کيفيت محصول و عملكرد کنترل کنندههای مهم در 500دقيقه باقيمانده
بررسي ميکنيم.
بازه زماني نشان داده شده است .در  500دقيقه اول بعد از اعمال ضرائب
تنظيم  ATVو اجرای شبيه سازی ديناميكي فرايند ،بعد از گذشت  60دقيقه
ابتدايي که متغير مذکور نوسان شديدی دارد ،از ميزان نوسان به شدت
کاسته شده و شرايط پايداری در تغييرات درصد مولي متان شاهد هستيم.
همچنين نسبت به شرايط استفاده شده از ضرائب عملياتي برای کنترل
کنندهها در حالت خوراک واقعي (شكل -7الف) که نوسان بيشتر و
ميانگين  82درصدی خلوص متان را مشاهده کرده بوديم ،در اين حالت
توانستيم به ميانگين خلوص  84درصدی محصول متان و پايداری بهتری
دست يابيم .در دقيقه  500با تغيير ترکيب خوراک مطابق با دادههای

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

در شكل -9الف تغييرات درصد مولي متان در جريان  R. Gasدر دو

آزمايشگاهي از جدول  3مشاهده مي شود که فرايند سريع خود را با
اغتشاش ايجاد شده تطبيق داده و سيستم به سمت پايايي مطلوب پيش
ميرود که اثر آن را ميتوان بر حذف نوسانات درصد مولي متان در جريان
شكل  :8تغييرات مرتبط با کنترل کنندههای اصلي در شدت جريان خوراک
واقعي با استفاده از ضرائب عملياتي :الف) فشار خروجي اکسپندر (،)PIC-100
ب) فشار برج اتان زدا ( ،)PIC-1123ج) دمای خوراک ورودی به برج متان
زدا (.)TIC-4103

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

متان از  88درصد در حالت اعمال پارامترهای کنترلي عملياتي به  89درصد
درحالت اعمال پارامترهای کنترلي  ATVشاهد بود .نتايج حاصل نشان از
مزيت تنظيم  ATVنرم افزار هايسيس در بهبود عملكرد پارامترهای کنترلي
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آزمايشگاهي و دادههای بدست آمده از شبيه سازی پايا و همچنين شبيه

 ) 100با اعمال پارامترهای کنترلي بدست آمده در حالت تنظيم  ATVرا

سازی ديناميكي فرايند در دو حالت تنظيم عملياتي و  ATVرا با هم مقايسه

نشان ميدهد .در  500دقيقه اول مقدار متغير کنترل شده يعني فشار از لحظه

کرد که نتايج حاصل نشان از دستيابي به خلوص باالتر متان در جريان

اجرای شبيه سازی ديناميكي تقريبا به مقدار مقرر خود ميرسد و نوسان

خروجي از باالی برج متان زدا در حالت شبيه سازی ديناميكي با اعمال

جزئي را شاهد هستيم اما در مرحله بعدی يعني با تغيير خوراک مقدار خطا

ضرايب تنظيم  ATVنسبت به ديگر حالت های شبيه سازی ديناميكي و پايا

تقريبا به صفر مي رسد حال آنكه در حالت استفاده از ضرائب کنترلي

و همچنين داده های آزمايشگاهي ميباشد .در ضمن ميتوان به مزيت

عملياتي (شكل -8الف) با خطای ماندگار در اين بازه زماني مواجه بوديم.

تنظيم  ATVنرم افزار هايسيس در بهبود عملكرد پارامترهای کنترلي پي

از مزيتهای ديگر اين حالت وضعيت ماليمتر تغييرات شير کنترل در مقايسه

برد .الزم به تأکيد است که محصول در شرايط شدت جريان خوراک فعلي

با حالت قبلي ميباشد که از آسيب به تجهيزات فرايندی جلوگيری کرده

يعني ميزان خوراک  45.77ميليون فوت مكعب بر روز و ترکيب خوراک

و باعث ميشود تا شرايط برج پايدارتر باشد.

گزارش شده در جدول  3بدست آمده است.

شكل -10ب عملكرد کنترل کننده فشار باالی برج اتان زدا (PIC-

 )1123را با اعمال ضرائب کنترلي در حالت تنظيم  ATVنشان ميدهد .از
روی نمودار مي توان به عملكرد دقيق کنترلي در حالت تنظيم  ATVپي
برد چرا که مقدار متغير کنترل شده يعني فشار باالی برج سريعا به مقدار
مقرر خود رسيده و ميزان خطا چه در بازه زماني  500دقيقه ابتدايي و چه
در بازه پاياني با آنكه با اغتشاش در ترکيب خوراک همراه بود به صفر
رسيده است .اگر بخواهيم بين استفاده از ضرائب کنترلي عملياتي (شكل
-8ب) و ضرائب کنترلي تنظيم ( ATVشكل -10ب) مقايسهای در شرايط
خوراک و بازه زماني يكسان داشته باشيم ،مشاهده ميشود که در 500
دقيقه ابتدايي در حالت تنظيم عملياتي با نوسان زيادی در متغير کنترل شده
و متغير کنترل کننده روبرو هستيم در حاليكه در حالت تنظيم  ATVاين

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ميباشد .جهت بررسي بهتر ميتوان در جدول  4نتايج حاصل از دادههای

شكل  -10الف عملكرد کنترل کننده فشار خروجي اکسپندر (PIC-

نوسانات جزئي و نزديک به صفر ميباشد .بنابراين در مجموع ميتوان
گفت که اين کنترل کننده عملكرد خوبي در حفظ نقطه پايا و تطبيق سريع
با شرايط در صورت اعمال اغتشاش را دارد.
زدا ( ) TIC-4103را در حالتي که از ضرائب کنترلي در حالت تنظيم
شكل  :9کسر مولي متان بر حسب زمان در جريان  R. Gasو ب) شدت

 ATVاستفاده شده است ،نشان ميدهد .با توجه به شكل مشخص است در

جريان جرمي محصول پايين برج اتان زدا ( )14-C-101در شدت جريان واقعي

 500دقيقه ابتدايي شبيه سازی ديناميكي نمودار متغير کنترل شده يعني دمای

با استفاده از ضرائب تنظيم  ATV؛ ترکيب خوراک طبق جدول  3و در  500دقيقه
پس از شروع شبيه سازی تغيير کرده است.

شكل -9ب تغييرات شدت جريان جرمي جريان پايين برج اتان زدا
( )Bottomرا در حالت اعمال ضرائب کنترلي تنظيم  ATVهمراه با
اغتشاش در ترکيب خوراک نشان ميدهد .در  500دقيقه اول از اجرای
ديناميكي فرايند شاهد نوسان زيادی در ميزان شدت جريان هستيم اما در
بازه زماني دوم با تغيير ترکيب خوراک بعد از گذشت  100دقيقه از ميزان
نوسانات جريان پايين برج کاسته شده است و به شرايط نسبتا پايداری دست

خوراک تقريبا بدون تغيير بوده و اين مقدار برابر با -55/37درجه سانتيگراد
ميباشد که با مقدار مقرر اختالف نسبتا قابل توجهي دارد .با ايجاد اغتشاش
در ترکيب خوراک دمای خوراک روند نزولي داشته و شاهد نوسانات
جزئي ميباشيم ،اما در نهايت به ميانگين دمايي  -59/40ميرسد که
اختالف حدود يک درجه ای با مقدار مقرر خود دارد که در مقايسه با
حالت تنظيم عملياتي پارامترهای کنترلي (شكل -8ج) شاهد عملكرد
مطلوبتری مي باشيم که به طبع بر خلوص محصول متان و شرايط عملياتي
برج متان زدا تاثير مثبت دارد.

مطلوبي مي گذارد .نكته مثبت اين حالت شبيه سازی نسبت به زماني که از
ضرائب کنترلي عملياتي استفاده شد (شكل -7ب) ،عدم ايجاد جريان
معكوس است که نشان دهنده برتری تنظيم  ATVپارامترهای کنترلي
ميباشد.
Journal of Control, Vol. 14, No. 2, Summer 2020
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مي يابيم که يقينا بر کيفيت محصوالت و عملكرد برج پروپان زدا تاثير
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توجه به شكلهای مرتبط با اين کنترل کننده (شكلهای -4الف-6 ،الف-8 ،
الف و -10الف) مشخص است که چنين تصميمي باعث کاهش قابل توجه
نوسانات در اغلب موارد شده است در عين حال که سرعت پاسخ نسبتا
باالست و افت کنترل هم ناچيز است .الزم به ذکر است اختالف قابل
مالحظهای بين بهره تناسبي محاسبه شده با تنظيم  ATVدر حاالت خوراک
واقعي و خوراک طراحي ديده ميشود که ميتواند ناشي از تغيير قابل توجه
در ديناميک فرايند با تغيير ميزان خوراک باشد.
جدول  :5ضرائب کنترل کننده فشار خروجي اکسپندر (.)PIC-100
ضرائب کنترلي

Kp

)Ti (min

)Td (min

 - ATVخوراک واقعي

0/102

1/72×10-2

 - ATVخوراک طراحي

0/428

8/03×10-3

1/78×10-3

 6-4-2کنترل کننده فشار باالی برج اتان زدا ()PIC-1123
با توجه به جدول  6در تنظيم اين کنترل کننده از ابتدا حالت انتگرالي
لحاظ شده است که با توجه به شكلهای مربوطه (شكلهای -4ب-6 ،ب،
-8ب و -10ب) مشخص است که تنظيم عملياتي منجر به نوسان قابل توجه
در اغلب شكلها شده است با وجود آنكه بهره تناسبي کوچک و کامال
محافظه کارانه است .اما با اعمال تنظيم  ATVنوسانات به شكل قابل
توجهي کاهش يافته است که يک علت مهم آن اضافه شدن حالت مشتقي
است .در اينجا مشابه کنترل کننده  PIC-100به دليل کوچک بودن تأخير،
شكل  :10تغييرات مرتبط با کنترل کنندههای اصلي در شدت جريان خوراک
واقعي با استفاده از ضرائب تنظيم  :ATVالف) فشار خروجي اکسپندر (PIC-
 ،)100ب) فشار برج اتان زدا ( ،)PIC-1123ج) دمای خوراک ورودی به برج
متان زدا (.)TIC-4103
ATV

در اين بخش به بررسي پارامترهای کنترل کنندههای اصلي که در
بخش قبل بدانها اشاره شد ،ميپردازيم .اين کاربردیترين بخش اين تحقيق

يک مورد استثناء در شكل -4ب حائز اهميت تذکر است و آن اينكه
احتماال به دليل باال بودن حاصلضرب بهره در ثابت زماني مشتقي نوسانات
کوچک تقويت شده و در شرايط نزديک شدن به حالت پايا خود را به
صورت نوسانات در شير کنترل نشان ميدهند که نامطلوب است.
جدول  :6ضرائب کنترل کننده فشار باالی برج اتان زدا (.)PIC-1123

جهت بهينه سازی عملكرد واحد است زيرا که مشخص ميسازد کدام

ضرائب کنترلي

Kp

)Ti (min

)Td (min

عملياتي

0/25

0/75

0

کنترل کننده و در چه حالت خود (تناسبي-انتگرالي-مشتقي) در حال

 - ATVخوراک واقعي

13/9

5/48×10-2

حاضر اختالف قابل مالحظهای با شرايط مطلوب دارد .در اينجا الزم

 - ATVخوراک طراحي

14/4

0/125

ميداند يادآور شود که اين ضرائب ميبايست به عنوان حدس اوليه در نظر
گرفته شده و در صورت تصميم به اعمال ضرائب در فرايند واقعي دقت و
احتياط بيشتری به عمل آورد.
 6-4-1کنترل کننده فشار خروجی اکسپندر ()PIC-100
ضرائب کنترلي اين کنترل کننده در جدول  5ارائه شدهاند .کنترل
کننده اصلي از نوع  Pانتخاب شده بوده که برای چنين حلقه کندی انتخاب
ديگر تنظيم  ATVمقادير کوچكتری را برای پارامتر  Kpنشان ميدهد در
عين حال که برای ثابت انتگرالي و مشتقي نيز مقادير کوچكي پيشنهاد شده
است که در مجموع ميتوان گفت اين مجموعه انتخاب پارامترها ميتواند
ناشي از سريع و کم تأخير بودن فرايند و بزرگ بودن بهره فرايند باشد .با

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399

-2

2/77×10

 6-4-3کنترل کننده دمای خوراک ورودی به برج متان
زدا ()TIC-4103
با توجه به جدول  7مشخص است که طراحان اصلي ،کند بودن حلقه
کنترل دما را در نظر داشته و هر سه حالت تناسبي ،انتگرالي و مشتقي را
برای کنترل دمای خوراک برج متان زدا مورد استفاده قرار دادهاند که البته
در اغلب شكلهای -4ج-8 ،ج و -10ج نتايج اندکي نوساني است .اما تنظيم
 ATVدر اغلب موارد موفق شده است نتايج بهتری را از منظر کاهش
نوسانات ارائه دهد ،در عين حال که افت کنترل نيز کاهش يافته است.
نتايج جدول  7دارای يک ويژگي خاص نسبت به جداول  5و  6است؛
در اين جدول اختالف قابل مالحظهای بين مقادير ثوابت انتگرالي و مشتقي
بين حالت تنظيم  ATVبرای خوراک واقعي و برای خوراک طراحي
Journal of Control, Vol. 14, No. 2, Summer 2020
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چندان مناسبي نيست و بايد حداقل حالت انتگرالي لحاظ شود .از سوی

1/22×10-2

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

 6-4مقایسه ضرائب کنترلی عملياتی و حاصل از تنظيم

ثوابت انتگرالي و مشتقي کوچک انتخاب شدهاند.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

عملياتي

1

-

0
3/83×10-3
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مشاهده مي شود که نشان دهنده اثر مهم ميزان خوراک بر ديناميک اين
بخش از فرايند ميباشد.

نبايد اهميت کنترل محصوالت نهايي مغفول واقع گردد .کيفيت و کميت

جدول  :7ضرائب کنترل کننده دمای خوراک ورودی به برج متان زدا (TIC-
.)4103
ضرائب کنترلي

اگرچه در اينجا سعي شد عملكرد کليه حلقههای کنترلي بهبود يابد،

Kp

)Ti (min

)Td (min

محصوالت در حال حاضر طبق دستورالعملهای راهبری واحد تنظيم
ميشود و در واقع مجموعه سيستم کنترلي نظارت مستقيم در کنترل کيفيت
محصول ندارد ،در عين حال که در اين روش تضميني هم بر بهينه بودن
عمليات وجود ندارد .روش سيستماتيک برای نيل به چنين اهدافي طراحي

عملياتي

0/8

3

0/25

 - ATVخوراک واقعي

1

-

0/001

سيستم کنترل در قالب مسائل کنترل بهينه است که از جمله معروفترين

 - ATVخوراک طراحي

1/08

13/5

3/01

روشها کنترل مدل پيش بين ( ]21[ )1MPCميباشد که در تحقيقات آتي
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

از آنجا که تاکنون تحليل جامعي بر رفتار ديناميكي واحد بازيابي متان

بدين وسيله از واحد بهره برداری و واحد آزمايشگاه کارخانه NGL

انجام نشده بود و با توجه به وجود مشكالتي در راهبری اين واحد از جمله

سيری به خاطر در اختيار قرار دادن اسناد و مدارک پروژه و همچنين

وجود نوسانات و افت کيفيت محصول ،حالت ديناميكي اين واحد توسط

دادههای آزمايشگاهي تشكر و قدرداني ميشود.

نرم افزار اسپن هايسيس شبيه سازی شد که در فاز ابتدايي واحد به صورت
استاتيک در اين نرم افزار پياد ه سازی شد و در ادامه با ورود به حالت
ديناميک و افزودن حلقههای کنترلي شبيه سازی ديناميكي تكميل گرديد.

-9مراجع
[]1

پوالدی برج ،ب ،.چهار لنگ ،ش ،.ثقه االسالمي ،ن" ،.شبيه

بررسي عملكرد واحد به منظور حفظ حالت پايا و همچنين با تغيير در

سازی ديناميكي و بهينه سازی برج جذب  CO2از  C2H6گاز طبيعي با استفاده

ترکيب خوراک نشان داد که کنترل کنندههای اصلي با پارامترهای عملياتي

از شبيه ساز  ASPEN-HYSYSدر فاز های  9و 10پارس جنوبي" ،نفت،

خصوصا در شرايط خوراک واقعي (شرايط فعلي) عملكرد چندان مناسبي

گاز و پتروشيمي.2010 ،

ندارند که همانطور که اشاره شد نوسان و همچنين افت کنترل در بعضي

][2
Luyben, W. L., "Dynamic simulation of
multi-effect evaporators", Chemical Engineering and
Processing - Process Intensification, vol. 131, pp.
106-115, 2018.

کنترل کنندهها از مشكالت اساسي هستند .به طور کلي ميتوان گفت که
برخي از کنترل کنندهها بسيار محافظه کارانه تنظيم شدهاند و از سوی ديگر
از حاالت انتگرالي و مشتقي کنترل کننده  PIDبه طور کارآمد استفاده
نشده است.
اساسي واحد تحت اثر کنترل کنندههای مهم مورد بررسي قرار گرفت و
مشخص شد که نوسانات مزاحم يكي از مشكالت اصلي اغلب حلقههای

[ ]4توکلي دستجردی ،ف ،.صادقي ،ج ،.حسن پور ،س" ،.شبيه سازی

کنترلي مورد بررسي است ،در عين حال که برای پارهای از آنها مسئله افت

ديناميک واحد آمونياک پتروشيمي شيراز" ،دومين کنفرانس بين المللي يافته

کنترل نيز مشكل ساز است .با توجه به نتايج مشخص شد که عملكرد کنترل

های نوين پژوهشي در شيمي و مهندسي شيمي.1395 ،

کنندهها را ميتوان با تنظيم بهتر مثال به کمک تنظيم  ATVبه شكل قابل
توجهي بهبود بخشيد که در قالب کاهش نوسانات و کاهش افت کنترل
متصور خواهد بود .بديهي است اينكار نقش مهمي در کاهش هزينههای
تعميرات و نگهداری خصوصا در مورد شيرهای کنترل خواهد داشت.
کيفيت محصول نيز از ديد ميزان متان در اغلب موارد بهبود يافته و نوسانات
کمتری دارد که از ديدگاه مديريت واحد اين به معني بهبود کنترل کيفيت
و از سوی ديگر افزايش بهرهوری است زيرا افزايش ميزان متان در گاز

ديناميكي يک برج جداکنندهی آب و متانول و مقايسهی دوساختار کنترلي
برای خلوص محصوالت" ،سومين همايش ملي مديريت انرژی و محيط
زيست.1392 ،

[]6

انساني ،س ،.صادقي ،ج ،.حسيني ،س .م" ،.شبيه سازی ديناميكي

و کنترل واحد تقطير اتمسفريک پااليشگاه شيراز" ،سومين کنفرانس علوم و
مهندسي جداسازی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.1391 ،
ثابت ،م .ح ،.کاهكش ،ع ،.حيدری ،ح ،.کاظمي ،ع" ،.شبيه

گازی است .با توجه به نتايج مثبت اين تحقيق پيشنهادی جهت اعمال اين

[]7

نتايج به مسئوالن مجتمع ارائه شده است که در حال بررسي است.

سازی ديناميكي و بررسي پارامترهای عملياتي برج متان زدايي واحد الفين

Model predictive control
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،2تابستان 1399
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خروجي به معنای تجمع ترکيبات با ارزش در محصول جانبي يعني ميعانات

[]5

پيماني ،ع ،.ملكي ،ب ،.حسين زاده ،م ،.صادقي ،ج" ،.شبيه سازی

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.2.1.1

با اجرای سناريوهای مورد نظر ،نحوه تغييرات متغيرهای اصلي و

][3
Khodadoost, M., Sadeghi, J., "Dynamic
Simulation of Distillation Sequences in Dew Pointing
Unit of South Pars Gas Refinery", Journal of
chemical and petroleum engineering, vol. 45, no. 2,
pp. 109-116, 2011.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-7بحث و نتيجه گيری

-8تشکر و قدردانی
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 دومين کنفرانس ملي و بين المللي، "پتروشيمي جم به منظور افزايش ظرفيت
.1394 ، پااليش و پتروشيمي، گاز،نفت
 "شبيه سازی و بهينه سازی،. م، مرادی،. م، شفيعي،. ع،جاللي

]8[

 کنفرانس،"SCG راندمان بازيابي اتان در واحد متان زدايي با استفاده از روش
.1396 ،بين المللي افق های نو در علوم مهندسي
Jibril, K. L., Al-Humaizi, A. I., Idriss, A. A.,
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