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    چکیده
. تغییرات شرایط محیطی و عملیاتی نظیر قرارگرفته استمورد ارزیابی  ،باشد یمبیعی ز فرآیندهاي مطرح مایع سازي گاز طساده که ج چندجزئیدر این تحقیق فرآیند مبرد 

تغییرات حساسیت کم به  یجهدرنت. کنداي را ایجاد میسازي مشکالت عدیدهمایع يواحدهاکه در مواردي است  ازجملهتغییرات دبی، فشار، دما و درصد ترکیب اجزاي گاز خوراك 
. نتایج تحقیق شده است استفادهساز هاي مایعمطالعه رفتار چرخهجهت  بعد یب. در این تحقیق از روش آنالیز حساسیت باشد یمهاي مهم در انتخاب فرآیندها شرایط یکی از مالك

 بین دماي حداقل شرایط این در که آنجا از و یابد می کاهش ویژه مصرفی کار خوراك، طبیعی گاز فشار افزایش و دما کاهش با یئچندجزمبرد  است که در چرخهیانگر این موضوع ب
 به مزیت این از بهینه حالت از تر کم) اندك مقداري( اطمینان ضریب قبول با توان می شده تر کم سلسیوس درجه 3 مجاز مقدار از اندکی فقط ها مبدل در سرد و گرم هاي جریان
 از باید بنابراین افتد می اتفاق ها مبدل در دمایی تداخل شرایط ویژه مصرفی کار افزایش ضمن خوراك، طبیعی گاز فشار کاهش و دما افزایش با چنین هم. کرد استفاده آمده وجود
 مبدل شود می باعث) خوراك ترکیب در سبک اجزاي کاهش( طبیعی گاز اجزاي مولی درصد تغییر چنین هم. شود جلوگیري خاص هاي کنترل با ها ناحیه این به خوراك گاز ورود

 شرایط به توجه با نیز چرخه داخل مبرد ترکیب زمان مرور به باید چاه عمر طول در گاز اجزاي مولی درصد تغییر به توجه با و شود  نزدیک دمایی تداخل شرایط به سرعت به حرارتی
 پایه حالت در آمده دست به مقدار با برابر و ثابت کمپرسورها در ورودي حجمی دبی و فشار نسبت ها، مبدل در حرارت انتقال کلی ضریب مقدار سازي شبیه طول در .شود بهینه جدید
  .است شده فرض

   انواژگ دکلی
  آنالیز حساسیت، تغییر شرایط خوراك، چندجزئیمایع سازي گاز طبیعی، مبرد 

 
  قدمه م -1

فسیلی است، تالش براي  يها سوخت نیتر پاكگاز طبیعی جز  ازآنجاکه
 گاز انتقال براي معموالً. شود یمجایگزینی آن به وفور در صنعت مشاهده 

کیلومتر، گاز طبیعی را به مایع تبدیل  3500 باالي هاي مسافت در طبیعی
کنند. نسبت انرژي به حجم گاز طبیعی در فشار و دماي محیط بسیار می

عادي و گازي شکل  صورت بهگاز طبیعی  يساز رهیذخست. از این رو پایین ا
نیاز است تا به طریقی حجم آن  جهیدرنت. کند یمحجم زیادي را اشغال 

کاهش یابد. روش اقتصادي و مرسوم در دنیا کاهش دماي گاز طبیعی تا مایع 
]. زمیلج و 1باشد [ یمدرجه سلسیوس  -161شدن آن یعنی رسیدن به دماي 

هودلی چهار چرخه متفاوت را براي مایع سازي گاز طبیعی در مقیاس کوچک 
انتخاب کرده و با انجام آنالیز اگزرژي به این نتیجه رسیدند که فرایند مایع 

کمتر  ي ژهیوبه دلیل دارا بودن کار  يا طبقهیک  چندجزئیسازي با مبرد 
رین عملکرد را در میان چهار (نسبت کار مصرفی به میزان مایع تولیدي) بهت

]. خان و همکارانش با در نظر گرفتن توان مصرفی 2دارد [چرخه پیشنهادي 
تابع هدف و همچنین درصد ترکیب اجزاي مبرد دبی جریان مبرد و  عنوان به

فرآیند  يساز نهیبهطراحی  يپارامترها عنوان بهفشار مکش و تخلیه کمپرسور 
]. چانگ و همکارانش چهار 3قراردادند [ لعهموردمطاساده را  چندجزئیمبرد 

نوع چرخه اکسپاندري را براي مایع سازي گاز طبیعی مطالعه کرده و 
نظیر نرخ جریان مبرد و سطح انتقال حرارت را  ها آنعملکردي  يها شاخص

 طبیعی گاز شرایط تغییر ریتأثهمکاران  و وانگ ].4کردند [با هم مقایسه 
 خالص مبرد سرمایش پیش با مخلوطی مبرد چرخه عملکرد را در خوراك
ن خود  يها پژوهشمحققین در  رو نیازا]. 5اند [ کرده بررسی 1پروپا

                                                             
1 Propane precooled mixed refrigerant (C3/MR) 

 يها يساز نهیبه باوجود. قراردادندعملیاتی را اولویت فعالیت خود  يساز نهیبه
بر روي تابع هدف  جادشدهیاترمودینامیکی و عملیاتی، اطالع از روند تغییرات 

در هر فرآیندي، ناشی از تغییر شرایط محیطی و عملیاتی در یک  شده فیتعر
بازه کوچک ضروري است. بنابراین استفاده از آنالیز حساسیت در فرایند مایع 

کنترلر ها مفید  ییجانمابراي دقت و  يریگ میتصمسازي گاز طبیعی در 
  است.

 چندجزئیاي مبرد  ي یک طبقه در چرخه نکهیباوجودا تحقیقات اخیر، در
شرایط  ریتأثپروپان  خالص مبرد سرمایش پیش با مخلوطی مبرد ي و چرخه

است، هیچ تحقیق جامعی در  قرارگرفته یموردبررسمحیطی و عملیاتی 
آن در  ریتأثخصوص چگونگی روند تغییرات شرایط عملیاتی و محیطی و 

با یکدیگر باشند  سهیمقا قابلشده که  بعد یب صورت بهاجزاي چرخه  تک تک
است. در این تحقیق هدف انجام آنالیز حساسیت بر روي شرایط  نشده انجام

آن بتوان  لهیوس بهتا  باشد یمساده  چندجزئیمتغیر خوراك در فرایند مبرد 
در شرایط خارج از نقطه بهینه روند عملکرد چرخه را مشاهده کرد. اهمیت 

اجرایی به علت  يها روگاهینکه در کلیه  باشد یم توجه قابل جهت نیازااین کار 
 رود یمتغییر شرایط آب و هوایی و عملیاتی، بازده تئوري که انتظار 

باعث  یتوجه یبنیست. حتی در بعضی موارد در صورت  یابیدست قابل
. بنابراین براي شناخت و آگاهی بیشتر شود یمنیز  ریناپذ جبران يها خسارت

. باشد یمآنالیز حساسیت امري ضروري  يها روشاز  يریگ بهرهدر این مرحله 
براي  بعد یبآنالیز حساسیت  در این پژوهش از روشی که زبیر و همکاران در

  است. شده استفاده]، 6جستند [سیستم تبرید در تغییر نقطه شبنم بهره 
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 توصیف فرآیند-2
 که چندجزئی مبرد توسط حرارتی مبدل یک در طبیعی گاز فرآیند این در

 ،باشد یم پایین جوش نقطه با يها دروکربنیه همراه به نیتروژن از مخلوطی
 گاز ترکیب فشار، یرنظ عواملی به ها مبرد ترکیب. شود یم مایع و شده خنک

  ]8، 7است [ وابسته محیط دماي و خوراك

  سازي فرآیندمدل - 2-1
 جهت .است شده استفادهسازي  هایسیس جهت مدل افزار نرمدر این تحقیق، از 

 پنگ حالت معادله از چندجزئی مبردهاي ترمودینامیکی خواص بینی پیش
 از و است یتجرب مهین از نوع معادالت حالت که است شده استفاده رابینسون

 چندجزئیبینی خواص ترموفیزیکی مبردهاي قبولی در پیش قابل دقت
چنین  سازي و هم سازي و شبیه جزییات مدل ].8است [ برخوردار هیدروکربنی

و گاز خوراك در تحقیق  چندجزئینحوه استخراج خواص ترموفیزیکی مبرد 
  ].9[ قبلی نگارندگان مقاله، به تفصیل آورده شده است

 ،چندجزئی مبرد يا دوطبقه طبیعی گاز ساز عیما سازي سیستم براي مدل
  .است شده گرفتههاي زیر در نظر  سازي قیدها و ساده

  ].8، 7[نظر شده است  حرارتی صرفهاي  از افت فشار در مبدل - 1
  ].8[نظر شده است  از اتالف حرارتی در چرخه صرف - 2
  ].7[است  شده گرفته در نظردرصد  80بازدهی کمپرسورها،  - 3
هاي گرم از مبدل حرارتی باهم برابر هستند  دماي خروجی جریان - 4

]8.[  
  ].11، 8، 7[ افتد هاي حرارتی اتفاق نمی در مبدل 1تقاطع دمایی - 5
  ].12[) باید برابر با فشار اتمسفر باشد 32(نقطه  شده عیمافشار گاز  - 6
  

  
  ايساز مبرد جند جزئی یک طبقهشماتیک چرخه مایع 1شکل 

  
را  اند شده استخراج 7 مشخصات خوراك که بر اساس مرجع 1 جدول

 1دهد. بررسی صحت سنجی تحقیق حاضر بر اساس مقادیر جدول  نشان می
 2شده است، انجام گرفت. جدول  يساز مدلهایسیس  افزار نرمکه در 

  .دهد یمرا نشان  7نتایج تحقیق حاضر و مرجع  ي سهیمقا
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 Temperature cross 

  مشخصات عملیاتی و محیطی خوراك در حالت پایه 1جدول 
  واحد مقدار  متغیر

 k  300  خوراك دماي گاز طبیعی
 k  113  شده دماي گاز طبیعی مایع

 kPa  4000  فشار گاز طبیعی خوراك
 kg/s  0,129  دبی جرمی گاز طبیعی

  %  87,5  درصد مولی متان در گاز طبیعی
 %  5,5  درصد مولی اتان در گاز طبیعی

 %  2,1  درصد مولی پروپان در گاز طبیعی
 %  0,3  درصد مولی ایزو بوتان در گاز طبیعی

 %  0,5  درصد مولی نرمال بوتان در گاز طبیعی
  %  0,1  درصد مولی ایزو پنتان در گاز طبیعی

  % 4  درصد مولی نیتروژن در گاز طبیعی
  

  اي در تحقیق حاضر چرخه مبرد مخلوطی یک طبقه يساز هیشبنتایج  2جدول 
 (kg/s)دبی جرمی  کسر مولی (MPa)فشار   )Kدما (  جریان

1  5.295 4.0 1  1  
2a  56.346 98.0 1  1  
2b  3.305 98.0 1  1 
2  64.358  4.2  1  1 
3  305 4.2 816.0  1  
4  65.113 4.2 0  1 
5 18.110 4.0 072.0 1 
0  300 4 1  0,129 

LNG  113 4 0  0,129 

  تئوري آنالیز حساسیت -2-2
حساسیت  زیآنال، باشند ادیزمسئله  در حلپارامترهاي موجود  که یهنگام

براي یک  شده داده. در یک مدل ریاضی توسعه کنداهمیت زیادي پیدا می
زیر  صورت بهتوان را می Xسیستم ترمودینامیکی، هر متغیر ورودي مستقل 

   نمایش داد:
푋 = 푋 ±푈                                                                  )1(  

 푈±	مربوط به آن است. 2عدم قطعیت 푈حالت پایه و  푋)1در رابطه (
با اطمینان مشخصی  푋یک بازه مشخصی است که در آن، مقدار متغیر 

ورودي،  يها دادهها در وجود عدم قطعیت ) صحیح است.٪95 معموالً(
فرض  .دهد یمقرار  الشعاع تحتنسبت به پاسخ یا خروجی مدل را  3اطمینان

، یک تابع تک متغیره باشد. در این صورت عدم قطعیت Y(X)کنید که تابع 
 ، عبارت است از: Xناشی از عدم قطعیت متغیر  Yپاسخ 
 )2        (                                                         푈 = 푈푥  

، در این صورت عدم قطعیت در باشدیک تابع چند متغیره  Yحال اگر 
Y مستقل ورودي را  يرهایمتغمربوط به  يها تیقطع، ناشی از تمامی عدم
هاي ناشی از هر مجذور مجموع مربعات عدم قطعیت جذر صورت به توان یم

  ]:9نمود [محاسبه  Yورودي مستقل بر روي  يرهایمتغیک از 

)3                                             (푈 = ∑ 푈
.

   

                                                             
2 uncertainty 
3 confidence 
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را نسبت به تغییرات  Yهر مشتق جزیی از رابطه فوق، حساسیت پارامتر 
عدم  توان یم. با استفاده از مقادیر نامی کند یمبیان   Xiجزیی متغیر 

را به  )3( نموده و رابطه بعد یبورودي را  يرهایمتغو  Yپاسخ  يها تیقطع
  این صورت بیان نمود:

)4( 푈
푌
=

휕푌
푌

푋
휕푋

푈
푋

.

 

بعد  ي فوق، به ترتیب ضرایب بیبعد سمت راست معادلههاي بیعبارت
) را 4(دهد. بنابراین رابطه را نشان میبعد عدم قطعیت حساسیت و بی

  زیر نیز بیان نمود: صورت بهتوان  می
)5( 푈

푌
= 푁푆퐶 푁푈

.

 

- هر متغیر ورودي را می بعد حساسیت و عدم قطعیتبنابراین ضرایب بی
  زیر محاسبه کرد: صورت بهتوان 

)6( 푁푆퐶 = (
∆푌
푌

푋
∆푋 )  

)7( 푁푈 =
푈
푋

 

در بحث آنالیز حساسیت، ضریب حساسیت پارامتر اصلی است. مفهوم 
این پارامتر آن است که با تغییر در یک متغیر مشخص ورودي، چه مقدار 

در  شده ارائهدر تئوري  که ییازآنجا .انتظار داشت تغییر در خروجی مدل باید
ورودي مختلف، با مقادیر نامی  يرهایمتغاین تحقیق، ضرایب حساسیت 

 رگذاریتأث، پارامترهاي مهم و باهم ها آنبا مقایسه  توان یم، لذا اند شده بعد یب
همه  يها تیقطعنمود. واضح است که عدم  يبند تیاولومدل را شناسایی و 

یکسان فرض کرد، بلکه باید با توجه به  توان ینمورودي به مدل را  يهاریمتغ
نوع متغیر، یک عدم قطعیت مناسب با آن در نظر گرفت. البته الزم به ذکر 

  باید با درجه اطمینان یکسان بیان شوند. ها تیقطعاست که تمامی عدم 

  روش انجام آنالیز حساسیت - 2-3
مستقل  يرهایمتغخروجی مدل را با  استفاده از مقادیر نامی  - 1

 .مینام یم Yورودي محاسبه کرده و آن را 
افزایش داده و پاسخ مدل  푈 اندازه بهرا   Xiمقدار متغیر ورودي  - 2

푋را با توجه به این مقدار جدید  = 푋 +푈   و با فرض ثابت
محاسبه کرده و آن را ورودي  يرهایمتغمقدار سایر  داشتن نگه
Yi+ مینام یم. 

مقـدار   انـدازه  بـه  Xiنیز با کاهش مقدار متغیـر ورودي   -Yiمقدار  - 3
ــر   ــاش در نظ ــهاغتش ــده گرفت 푋 ش = 푋 −푈   ــت ــا ثاب و ب

 .میکن یمورودي، محاسبه  يرهایمتغمقدار سایر  داشتن نگه
푋∆مقادیر  - 4 = |푋 + 푋 푌∆و | = |푌 + 푌 را محاسبه  |

 می کنیم.
مقادیر ضرایب بی بعد حساسیت و بی بعد عدم قطعیت هر متغیر  - 5

 ) محاسبه می شود.9) و (8با توجه به روایط (

  مایع سازي مورد مطالعه آنالیز حساسیت بر روي فرآیند  طبس - 2-4
اولین گام در آنالیز حساسیت مشخص نمودن عدم قطعیت و یا همان 

   در شرایط محیطی و عملیاتی مدل است.مقدار اغتشاش مورد نظر 
 اغتشاشات در نظر گرفته شده براي متغیر هاي مستقل خوراك  3جدول

 درصد ترکیب متان (kPa)فشار   )Kدما(  متغیر مورد مطالعه

  ٪٠٫۵ ١٠ ١  مقدار اغتشاش

 
توابع هدف تعریف شده در این فرآیند مقدار مایع تولیدي، کار بر واحد 

  اختالف دماي کمینه بین جریان سرد و گرم می باشد.جرم مایع تولیدي و 

 نتایج آنالیز-3
اي به  در ادامه نتایج آنالیز حساسیت فرآیند مبرد چند جزئی یک طبقه

  گردد. مورد مطالعه ارائه می متغیرتفکیک 

  بررسی حساسیت نسبت به فشار هاي عملیاتی - 3-1
تولیدي و اختالف آنالیز حساسیت کار مصرفی ویژه، میزان مایع  2شکل 

دماي کمینه بین جریان سرد و گرم را در فشار بهینه و یک نقطه پایین تر و 
باال تر از فشار بهینه، نمایش می دهد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت روند 
تغییرات حساسیت در فشار بهینه و حوالی آن تقریبا یکسان است. با این حال 

ه از نقطه بهینه خارج شود، الزم است در شرایطی که بنا به هر دلیلی چرخ
کنترل بیشتري در اختالف دماي کمینه صورت گیرد تا تقاطع دمایی در 

 مبدل ها رخ ندهد.

 
  آنالیز حساسیت توابع هدف در فشار بهینه و حوالی آن 2شکل

  بررسی حساسیت نسبت به دماهاي عملیاتی - 3-2
آمد، این نمودار بیانگر  به دستکه از تغییرات فشار  يا جهینت برخالف

وجود  رغم یعلباشد. بطوریکه دما در عملکرد توابع هدف می ي ژهیو ریتأث
شرایط بهینه، بیشترین حساسیت در همین نقطه مشهود است. پس استفاده 

براي اختالف دماي کمینه و کار مصرفی ویژه  ژهیو بهکنترلی  يها ستمیساز 
دما  يا درجه 5با کاهش  شود یم. همچنین مشاهده شود یماحساس  شدت به

کاهش پیدا  یتوجه قابلاز حالت بهینه حساسیت کار مصرفی ویژه به مقدار 
. دیآ یم حساب به. این نتیجه نقطه قوتی براي ایجاد شرایط کاهش دما کند یم

براي درك بهتر مفهوم حساسیت در هر تابع هدف به روش آنالیز حساسیت 
  جعه شود.مرا 3در بخش 

  

  
  آنالیز حساسیت توابع هدف در دماي بهینه و حوالی آن 3شکل 
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  بررسی حساسیت نسبت به درصد ترکیب گاز خوراك - 3-3
. باشد یمبیانگر اثر تغییر درصد ترکیب گاز متان بر توابع هدف  4شکل
یکسانی بر کار  باًیتقرکه کم شدن درصد متان حساسیت  شود یممشاهده 

که این تغییرات  يا نکتهمصرفی ویژه و میزان مایع تولیدي خواهد داشت. 
آن بر روي اختالف  ریتأث، کند یم توجه قابلناچیز درصد ترکیب متان را  ظاهراً

دماي کمینه جریان سرد و گرم است. بنابراین وجود یک دستگاه کنترلی قوي 
ضروري است. این  شیازپ شیب ها مبدلبراي جلوگیري از تقاطع دمایی در 

نشتی در چرخه را  نیتر کوچکاهمیت جلوگیري از  ینوع به تواند یمتحلیل 
  نشان دهد.

  

 يریگ جهینتبحث و -4
اي با چندجزئی یک طبقهسازي مبرد بررسی نقاط ضعف و قوت چرخه مایع

در پارامترهاي مختلف با توجه به تغییرات دائمی لحاظ کردن آنالیز حساسیت 
موضوعی . باشدشرایط آب و هوایی و عملیاتی، هدف اصلی تحقیق حاضر می

به آن اشاره کیفی  صرفاًو  مانده استکه در اغلب تحقیقات پیشین مغفول 
به تغییر شرایط محیطی و عملیاتی ساز ، حساسیت فرآیندهاي مایعشده است

-ساز میترین پارامترها در انتخاب مناسب چرخه مایعاست که یکی از مهم
و نیازهاي شبکه  نیتأمي قابل حال بسته به شرایط محل احداث، هزینه باشد.

یکی از . داشتانتخاب صحیحی از چرخه فوق توان ي صحیح میبا مطالعه
ي پارامترهایی از جنس مختلف نظیر عد، مقایسهبامتیازات آنالیز حساسیت بی

ها که در اغلب دما، فشار و دبی است. سه پارامتر کارایی ترمودینامیکی چرخه
: کار مصرفی ویژه، مقدار مایع تولیدي، حداقل اختالف است موردتوجهموارد 

نتایج حاکی از است.  شده انیب لیتفص بهدر این تحقیق  دماي کمینه در مبدل،
است که وجود اغتشاشات درصد ترکیب گاز خوراك که منجر به کاهش این 

گردد، بیشترین حساسیت را در اختالف دماي گاز سبک متان از آن می
گر در ورودي خوراك کمینه مبدل دارد. لزوم استفاده از کنترلرهاي محاسبه

شود.  احساس می شدت بهمنظور بررسی مداوم درصد ترکیبات گاز طبیعی به
دیگر از نتایج این است که در دماي بهینه بیشترین حساسیت  توجه قابلنکته 

شود. این امر بیانگر این موضوع است که تغییرات در فرآیند نیز احساس می
  تواند منجر به کاهش کارایی سیستم در این نقطه گردد.کوچک دمایی می
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