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بهینهســازی شــبکه هیــدروژن بــا اســتفاده از
مدیریــت دی اکســیدکربن
پروانه ناروئی محمد ،میر محمد خلیلیپور* ،فرهاد شهرکی و محمد رضا سردشتی بیرجندی
گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاريخ دريافت1400/4/23 :

تاريخ پذيرش1400/10/13 :

چكيده
هيــدروژن از مهمتريــن منابــع انــرژي تجديدپذيــر اســت ولــی در اکثــر پاالیشــگاهها همزمــان بــا تولیــد هیــدروژن توســط ســوختهای
فســیلی ،مقــدار قابــل توجهــی  CO2نیــز تولیــد میگــردد .در ایــن مقالــه بــه ارائــه مــدل ریاضــی بــرای انتشــار میــزان  CO2از هــر
واحــد موجــود در شــبکه هیــدروژن و همچنیــن بهینهســازی چنــد هدفــه ،پرداختــه شــده اســت .ایــن مــدل شــامل برنامهریــزی
ریاضــی خطــی ( )LPاســت کــه رابطــه بیــن میــزان انتشــار  CO2و خــوراک ورودی بــه سیســتم ســوخت و محصــول خروجــی واحــد
تولیدکننــده هیــدروژن را نشــان میدهــد .پارامترهــای ثابــت مــدل براســاس دادههــای تجربــی موجــود از شــبکه هیــدروژن پاالیشــگاه
نفــت بندرعبــاس بهدســت آمــده اســت .تابــع هــدف نیــز بــر اســاس تابــع چنــد هدفــه کاهــش همزمــان نشــر  CO2و کاهــش کل
هزینههــای شــبکه هیــدروژن میباشــد .نتایــج حاصــل از بهینهســازی کاهــش  %29/1و  %22/4را بــه ترتیــب بــرای نشــر  CO2و کل
هزینههــای موجــود در شــبکه هیــدروژن نشــان میدهنــد .نتایــج همچنیــن بیانگــر افزایــش مقــدار  16200 m3/hبــا اســتفاده مجــدد
از هیــدروژن ارســالی بــه سیســتم ســوخت هســتند.

كلمات كليدي :مدیریت هیدروژن ،نشر  ،CO2بهینهسازی ،مدلسازی ریاضی خطی ،شبکه هیدروژن.
مقدمه

امــروزه در پاالیشــگاهها نیــاز بــه واحــد تصفیــه هیــدروژن

بــا توجــه بــه وضــع قوانیــن جدیــد بــرای تولیــد
ســوختهای بــدون ســولفور ،بیــش از پیــش احســاس

میشــود .از ســوی دیگــر ،اســتفاده از نفــت خــام ســنگین

و کاهــش فــروش ســوختهای ســنگین ،ســبب اســتفاده
مضاعــف از واحــد شکســت هیدروژنــی (واحــدی کــه

مولکولهــای ســنگین را بــه انــواع ســبکتر ،کــه ارزش

بیشــتری دارنــد میشــکند) گردیــده اســت [ .]1از میــان
تمامــی فرآیندهــای موجــود در پاالیشــگاه ،واحدهــای

تصفیــه و شکســت هیــدروژن بیشــترین میــزان مصــرف
*مسؤول مكاتبات
a.khalilipour@eng.usb.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/PR.2022.4559.3053( :

هیــدروژن را دارا هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه
همزمــان بــا تقاضــا بــرای هیــدروژن ،محدودیتهــای
اعمالــی روی محتویــات آروماتیکــی بنزیــن ،منجــر بــه

کاهــش شــدت تولیــد در تبدیــل کنندههــای کاتالیســتی
و متعاقبــا کاهــش تولیــد هیــدروژن میشــود .کلیــه

ایــن عوامــل باعــث کمبــود هیــدروژن در پاالیشــگاه مــی

گــردد کــه بــرای رفــع آن ســرمایهگذاری جدیــد جهــت
ایجــاد واحدهــای اضافــی تولیــد هیــدروژن غیــر قابــل

اجتنــاب خواهــد بــود .از آنجایــی کــه خریــد هیــدروژن
از خــارج شــبکه نیــز اغلــب بــه صرفــه نیســت ،بهتریــن

گزینــه بــرای رفــع ایــن مشــکل در پاالیشــگاهها ،کنتــرل
و مدیریــت شــبکه هیــدروژن اســت [ .]2منظــور از
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مدیریــت شــبکه هیــدروژن ،مجموعــهاي از اقدامــات

[ .]4نیــاز روز افــزون هیــدروژن باعــث افزایــش ایــن

مؤثــر را در زمينــه توليــد ،مصــرف و نيــاز بــه هيــدروژن،

تولیــد هیــدروژن بهواســطه بهینهســازی مصــرف

و بررســی هایــی اســت کــه عوامــل اقتصــادي و فنــي
مــورد بررســي قــرار ميدهــد .بــا توجــه بــه مواجهــه اکثــر
پاالیشــگاههای جهــان بــا بحــران هیــدروژن ،مدیریــت

صحیــح در میــزان مصــرف هیــدروژن و بهینهســازی
شــبکه توزیــع آن ،بهطــور منطقــی ســبب کاهــش
هزینههــای ســرمایهگذاری و عملیاتــی در پاالیشــگاهها
میشــود و میــزان ســوددهی در پاالیشــگاه را افزایــش

میدهــد [ .]3خــط مشــی و فرآینــد مدیریــت و کنتــرل

هیــدروژن ،کاهــش میــزان نیــاز بــه هیــدروژن را در پــی
خواهــد داشــت و ایــن امــر جایگزیــن مناســبی بــرای
ســاخت واحــد جدیــد تولیــد هیــدروژن خواهــد بــود

[ .]3ایــن روش ،بــه دالیــل زیــر در پاالیشــگاهها مــورد

اســتقبال قــرار گرفتــه اســت:

 -1کاهــش هزینــه عملیاتــی ســرمایهگذاری در زمینــه
ســاخت واحدهــای جدیــد تولیــد هیــدروژن

-2کاهــش فضــای الزم بــرای ســاخت واحــد جدیــد

هیــدروژن

 -3کاهــش تولیــد

آالینــده خواهــد شــد و تنهــا راه ممکــن ،بهینهکــردن

ایــن مــاده در خــال فرآیندهــای پاالیــش میباشــد.

بهینهســازی شــبکه هیــدروژن (مدیریــت هیــدروژن)
موجــود در پاالیشــگاه راه حــل مناســبی بــرای اســتفاده

بهینــه از ظرفیــت موجــود تولیــد هیــدروژن اســت کــه
از طرفــی موجــب کاهــش هزینههــای ســرمایهگذاری

و عملیاتــی ناشــی از تولیــد هیــدروژن میشــود و از
ســوی دیگــر در راســتای رعایــت محدودیتهــای زیســت

محیطــی بســیار موثــر خواهــد بــود .در شــکل  ،1نمایــی از
شــبکه هیــدروژن در پاالیشــگاه نمایــش داده شــده اســت.

بهطــور کلــی عمومــا بــرای مدیریــت و انتگراســيون شــبکه

هیــدروژن در پاالیشــگاه ،دو دیــدگاه مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد [:]5

الف -استفاده از رویکردهای مفهومی (تحلیلی)

ب -استفاده از رویکردهای برنامهریزی ریاضی
مروری بر رویکردهای تحلیلی

بهواســطه تولیــد هیــدروژن

مبنــای ایــن روش موازنــه جــرم و انتخــاب مناســب منابــع

تولیــد هیــدروژن توســط ســوختهای فســیلی بــا هــر
روشــی ،همــراه بــا تولیــد  CO2اســت و تقریبــاً بــه ازای

تحلیلــی کاهــش مصــرف هیــدروژن تــازه بــا اســتفاده از

CO2

(یکــی از اصلیتریــن اهــداف پاالیشــگاه)

تولیــد هــر تــن هیــدروژن 10 ،تــن  CO2تولیــد میگــردد

و چاهکهــا اســت .هــدف اصلــی روشهــای گرافیکــی/

بیشــینه نمــودن بازیافــت و اســتفاده مجــدد ،درون شــبکه

هیــدروژن اســت.

شکل  1نمای کلی از شبکه هیدروژن در پاالیشگاه []6

110

مقاله پژوهشی

شماره  ،122فروردین و اردیبهشت  ،1401صفحه 108-123

میتــوان بــا یــک روش ســاده تحلیلــی ( ماننــد روش

مناســب ریاضــی اســت .ایــن رویکــرد بهینهســازی

قبــل از جســتجوی شــبکههای جایگزیــن ،بهدســت آورد.

تابــع هــدف ،متغیرهــای تصمیمگیــری ،مجموعــهای

گرافیکــی) ،حداکثــر هیــدروژن بازیابــی قابــل دســترس را
متأســفانه ،در ایــن روش نمیتــوان وجــود محدودیــت
فشــار و دیگــر مســائل عملیاتــی و محدودیتهــای

فیزیکــی از جملــه فاصلــه بیــن واحدهــای فرآینــد یــا

حداکثــر غلظــت مجــاز  H2Sدر هــر راکتــور را در نظــر
گرفــت .اولیــن بــار روش گرافیکــی بــرای ارزیابــی منابــع

هیــدروژن توســط تیلــور و همــکاران [ ]7ارائــه گردیــد.
تیلــور شــبکه هیــدروژن را بــا اســتفاده از مالحظــات

اقتصــادی مــورد آنالیــز و بررســی قــرار داد .او همچنیــن
مقایسـهای بیــن هزینههــای بازیابــی هیــدروژن و افــزودن

واحــد جدیــد هیــدروژن نمــود .در ایــن مطالعــه تکنیــک

بــکار بــرده شــده بــرای بهینهســازی شــبکه هیــدروژن،
اســتفاده از نمــودار ترکیبــی و آنالیــز پینــچ بــوده اســت.

الویــز [ ]8بــا اســتفاده از نظریــه اقتصــادی پیشــنهاد

شــده تیلــور و نظریــه آنالیــز پینــچ هیــدروژن توانســت
تکنیکــی جدیــدی بــرای مدیریــت هیــدروژن ارائــه دهــد.

آنالیــز پینــچ هیــدروژن از توزیــع خلــوص و نمــودار مــازاد

هیــدروژن بــرای تعییــن هیــدروژن قابــل دســترس در
پاالیشــگاه اســتفاده میکنــد .دینــگ و همــکاران []9

براســاس برنامهریــزی ریاضــی معمــوال ًشــامل یــک

از محدودیتهــا و محدودیتهــای عملیاتــی و یــک
ســاختار شــبکهای کــه تمامــی اتصــاالت را محاســبه

میکنــد .تابــع هــدف در یــک مســئله طراحــی شــبکه
هیــدروژن معمــوالً شــامل کاهــش تولیــد هیــدروژن و
کاهــش هزینــه ســالیانه کل میباشــد .محدودیتهــای
عملیاتــی هــم عمومــاً شــامل محدودیتهــای عملکــرد
واحــد ،نیازهــای خلــوص ،محدودیتهــای فشــار و
محدودیــت اتصــاالت میباشــد .عالوهبــر تجزیــه و

تحلیــل پینــچ هیــدروژن ،الویــز [ ]8یــک روش بــر
پایــه برنامهریــزی ریاضــی بــرای طراحــی بهینــه شــبکه

هیــدروژن بــا اســتفاده از برنامهریــزی خطــی توســعه
داد .در برنامهریــزی خطــی تابــع هــدف کاهــش کل

هزینههــای ســالیانه کــه در اینجــا تنهــا هزينــه توليــد

هیــدروژن و هزينــه توزيــع و هزینــه ســوخت ســوخت را
شــامل میشــود ،در نظــر گرفتــه شــد .ایــن تابــع هــدف

بیــش از حــد ســاده گردیــد ،تــا حــدی کــه تعــدادی
از کمپرســورهای جدیــد و اتصــاالت لولــه کشــی بــرای

نصــب را در سیســتم توزیــع در نظــر نمیگرفــت .بــه

توانســتند قیــد فشــار را بــا اســتفاده از پروفیلهــای فشــار

دلیــل محدودیت-هــای قبلــی ،لیــو و هاللــه [ 13و ]14

 Gas Cascadeبــرای تنظیــم ســرویس جانبــی هیــدروژن

را بــا اســتفاده از یــک مســئله بهینهســازی غیرخطــی و

متوســط در نظــر بگیرنــد .فــو و مانــان [ ]10از آنالیــز
اســتفاده نمودنــد .ژائــو و همــکاران [ ]11توانســتند بــا

اســتفاده از روش آنالیــز پینــچ هیــدروژن پیشــنهاد شــده
توســط الویــز و تیلــور [ ]12و نمــودار خلــوص موجــود در

شــبکه هیــدروژن ،شــبکه هیــدروژن را اصــاح و مصــرف
ســرویس جانبــی را کاهــش دهنــد .ابــزار گرافیکــی و
تحلیلــی کــه بــرای اجــرای ایــن روش مــورد نیــاز اســت،

شــامل نمــودار خلــوص و نمــودار هیــدروژن اضافــی اســت.
مروری بر رویکردهای برنامهریزی ریاضی

بــا توجــه بــه مشــکالت روشهــای گرافیکی/تحلیلــی،

بهتریــن راهــکار بــرای تجزیــه و تحلیل شــبکه هیــدروژن،
طراحــی شــبکه هیــدروژن بهعنــوان یــک مســئله

بهینهســازی ،بــا اســتفاده از یــک زبــان برنامهنویســی

یــک رویکــرد بهینهســازی مبتنــی بــر روش ابــر ســاختار
آمیختــه چنــد متغیــره  MINLPبــرای در نظــر گرفتــن
محدودیتهــای مختلــف شــبکه از قبیــل فشــار ،ظرفیــت

تجهیــزات ،محدودیتهــای تولیــد و مشــخصات کیفیــت

در طراحــی شــبکه توســعه دادنــد .لیــو و ژانــگ [ ]15بــر
مبنــای رویکــرد ابــر ســاختار ،یــک روش سیســتماتیک

بــرای انتخــاب بهینــه و انتگراســیون تصفیــه کننــده-

هــای هیــدروژن درون شــبکه هیــدروژن را ارائــه دادنــد.
در ایــن روش طراحــی شــبکه بهینــه بــا روش

MINLP

محاســبه گردیــد .احمــد و همــکاران [ ]16اولیــن مــدل

بهینهســازی چنــد دورهای را بــرای طراحــی شــبکههای

هیــدروژن بــا قابلیــت انعطــاف پیشــنهاد دادنــد .در ایــن
مطالعــه مــدل بهینهســازی شــبیه روش پیشــنهاد شــده

بهینهسازی شبکه هیدورژن با ...
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توســط لیــو و ژانــگ [ ]15اســت و تنهــا تفــاوت قابــل

نوســانات واحدهــای تقاضــا هیــدروژن یــا واحدهــای

میباشــد .در ایــن مــدل هــر دو هزینــه عملیاتــی و

واحــد هیــدروژن پیشــنهاد نمودنــد .در ایــن مطالعــه نیــز

توجــه مــدل در مــورد چگونگــی تعریــف تابــع هــدف

ســرمایهگذاری ،بهعنــوان یــک تابــع میانگیــن وزنــی در
تمــام دورههــای عملیاتــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

بهینه-ســازی چنــد دورهای سیســتمهای هیــدروژن نیــز
توســط کــوو و چانــگ [17و  ]18مــورد توجــه قــرار گرفت.

آنهــا توانســتند مدلهــای دقیــق از واحدهــای مصــرف

کننــده بــا در نظــر گرفتــن توامــان توانایــی عملیاتــی
انعطــاف پذیــر و غلظتهــا ،مدلســازی واحــد هیــدروژن

و واحــد هــای تصفیهســازها را بــرای شــبکه هیــدروژن

ارائــه دهنــد .همچنیــن در ایــن مطالعــه ،بیــان جدیــدی

بــرای محاســبه هزینههــای ســوخت پیشــنهاد گردیــد.
بــه عــاوه ،یــک روش اکتشــافی جایگزیــن براســاس یــک
روش تقســیم زمانــی بــرای بررســی شــبکههای هیــدروژن

انعطــاف پذیــر نیــز بــرای اولیــن بــار ارائــه شــد .جیائــو و

همــکاران [ ]19دو روش بــرای بهینهســازی شــبکههای

هیــدروژن ارائــه دادنــد کــه روش اول براســاس یــک
رویکــرد بهینهســازی دو مرحلـهای متوالــی و روش دوم بــر
راهبــرد بهینهســازی همزمــان اســتوار اســت .بــه زبــان

مصــرف کننــده هیــدروژن و راه انــدازی و خامــوش شــدن

بــا توجــه بــه تعــداد زیــادی از متغیرهــای گسســته و

پیوســته ،مســئله چندیــن دورهای  MINLPاصلــی ،بــرای
ارائــه راه حــل اســتوارتر از نظــر کیفیــت و زمــان ،بــه چنــد
مســئله  MILPتبدیــل گردیــد .وانــگ و همــکاران []21

یــک مــدل  LPرا بــرای تعییــن بهینــه توزیــع جریــان
یــک شــبکه هیــدروژن ارائــه کردنــد .آنهــا یــک جریــان

ثابــت بــا تمــام اتصــاالت امکانپذیــر را بــرای از بیــن

بــردن حضــور متغیرهــای عــدد صحیــح و اصطالحــات دو
طرفــه در معــادالت موازنــه جرمــی پیشــنهاد دادنــد .بــرای

تخمیــن تقاضــای هیــدروژن در مصرفکننــده هیــدروژن

آنهــا از یــک رابطــه خطــی بیــن میــزان مصــرف خــوراک
و هیــدروژن مــورد نیــاز اســتفاده نمودنــد .بنابرایــن
شــرایط بهینــه توســط تنظیــم شــدت جریــان از پیــش

تعییــن شــده بیــن منابــع و مصرفکنندههــای مبــدل،
تعییــن میشــود .بــرای غلبــه بــر مشــکالت حــل مســئله

 MINLPدر مقیــاس بــزرگ ،خواجــه پــور و همــکاران

[ ]22مجموعــهای از قوانیــن اکتشــافی را بــرای کاهــش

ســاده تــر رویکــرد بهینهســازی دو مرحلــهای متوالــی
یــک مســئله  MINLPرا بــه دو قســمت نســبتاً کوچــک

روش حــذف برخــی از متغیرهــای ناخواســته بــرای رفــع

محاســباتی مــورد نیــاز بــرای پیــدا کــردن راه حلهــای

کــه تــاش محاســباتی مــورد نیــاز بــرای یافتــن راه

 MINLPتقســیم میکنــد .ایــن کار بــرای کاهــش تــاش
بهینــه مطلــوب یــا جوابهــای محلــی بهینــه میباشــد.

در ایــن روش ،ابتــدا سیســتم تصفیــه هیــدروژن بهینه می

گــردد و ســپس مســئله بهینهســازی بــه دنبــال شــبکه

هیــدروژن بهینــه میگــردد .در نقطــه مقابــل ،رویکــرد
بهینهســازی همزمــان ،مســئله اصلــی را تقســیم نمــی
کنــد و کل شــبکه توزیــع هیــدروژن را بصــورت یکجــا

بهینــه مینمایــد .همچنیــن در رونــد بهینهســازی ایــن
مطالعــه از حــل مــدل  MILPآزاد شــده بهعنــوان مقــدار

اولیــه بــرای حــل مــدل  ،MINLPاســتفاده گردیــده
اســت .جیائــو و همــکاران [ ]20یــک روش بهینهســازی

سیســتماتیک بــرای طراحــی سیســتمهای انعطافپذیــر
هیــدروژن تحــت شــرایط مختلــف عملیاتــی ماننــد

انــدازه مــدل ابــر ســاختار ارائــه دادنــد .اســتدالل در ایــن
مشــکل فرمــول بنــدی اســت .ایــن امــر باعــث میشــود

حلهــای مطلــوب بهطــور قابــل توجهــی بهبــود یابــد .لــو
و همــکاران [ ]23بــرای جلوگیــری از محاســبات پیچیــده،
یــک روش دو مرحلــه ای بــرای طراحــی شــبکه هیــدروژن

بــا اســتفاده مجــدد و بازیافــت هیــدروژن ارائــه نمودنــد.
ایــن مــدل شــامل واحدهــای هیــدروژن جدیــد ،منابــع

هیــدروژن فرآینــدی ،مصرفکنندههــای هیــدروژن،
سیســتم ســوخت ،تصفیهکنندههــای هیــدروژن و همــه
پتانســیلهای ارتباطــی ممکــن بیــن آنهــا میباشــد.
تابــع هــدف ایــن مــدل شــامل کل هزینههــای ســالیانه

و جریــان سیســتم جانبــی هیــدروژن میباشــد .ایــن
موضــوع باعــث کاهــش اتصــاالت بیــن واحدهــا در
مدلســازی میگــردد .بهینهســازی بــر روی چندیــن
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شــبکه کــه شــامل واحــد تصفیــه هیــدروژن و اســتفاده

کار در ســاختار شــبکه هیــدروژن بــه جــای دریچههــای

هیــدروژن مصرفــی در شــبکه بهینــه شــده را نســبت

بــرق در مدلســازی اســتفاده شــده اســت .ســاختار شــبکه

مجــدد هیــدروژن اســت ،انجــام گرفــت .نتایــج ،کاهــش

بــه حالــت موجــود نشــان داده اســت .یانــگ و فنــک
[ ،]24بهینهســازی شــبکه هیــدروژن را بــا در نظــر

گرفتــن واحــد حــذف  H2Sمــورد بررســی قــرار دادنــد.
آنهــا مــدل پیشــنهاد شــده بــرای واحــد حــذف  H2Sرا
بــا اســتفاده از نــرم افــزار اسپن-هایســیس اعتبارســنجی

نمودنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتفاده از واحــد
حــذف

H2S

باعــث بهبــود اســتفاده از هیــدروژن و

عملکــرد اقتصــادی شــبکه هیــدروژن میگــردد .عالوهبــر
ایــن بــا توجــه بــه اینکــه منابــع هیــدروژن موجــود در
شــبکه دارای خلوصهــای مختلــف از هیــدروژن

میباشــد ،بهتــر اســت قبــل از ارســال بــه واحــد تصفیــه

هیــدروژن ،میــزان  H2Sجریانهــا حــذف گــردد ،تــا از
کاهــش کارآیــی واحــد تصفیــه هیــدروژن جلوگیــری
شــود .ســیلوا و همــکاران [ ]25بــه مقایســه و بررســی
شــبکه بهینــه شــده هیــدرژون توســط دو مــدل غیرخطــی

و خطــی پرداختنــد .در ایــن کار بــا بررســی نقــاط ضعــف
و قــوت هــر مــدل ،نتایــج نشــان داد کــه کمتریــن هزینــه

عملیاتــی از طریــق بهینه-ســازی یــک مــدل غیرخطــی

بهدســت میآیــد کــه ایــن مــدل مســتلزم مقداردهــی
اولیــه بــر اســاس مــدل آمیختــه خطــی ()MILP
میباشــد .از طــرف دیگــر ،نتایــج بیــان میکنــد کــه حــل
مــدل خطــی ســادهتر بــوده و بــه مقــدار اولیــه بــرای حــل

نیــاز نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه کمتریــن هزینــه
عملیاتــی و هزینــه ســرمایهگذاری بــرای ســاختار شــبکه

هیــدروژن از طریــق ایــن مــدل نیــز بهدســت میآیــد.
لیــو و همــکاران [ ]26بــه بازیابــی انــرژی و انتگراســیون

شــبکه هیــدروژن بــا اســتفاده از توربینهــای هیــدروژن
پرداختنــد .در حالــت کلــی ،وظیفــه کمپرســورهای

هیــدروژن در شــبکه افزایــش فشــار بــرای جریــان هــای
غنــی از هیــدروژن میباشــد .از ســوی دیگــر ،تعــدادی
دریچههــای کاهــش فشــار نیــز بــرای کاهــش فشــار

بــر روی جریانهــای هیــدروژن در شــبکه وجــود دارد
کــه منجــر بــه هــدر رفتــن انــرژی میگــردد .در ایــن

کاهــش فشــار از توربینهــای هیدروژنــی بــرای تولیــد
جدیــد سیســتم تبــادل هیــدروژن و کار نــام گــذاری
گردیــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا اســتفاده از
توربینهــای هیــدروژن و بازیابــی کار جریانهــای غنــی از
هیــدروژن ،کل مصــرف بــرق و کل هزینههــای ســالیانه را

حــدود  %4و  %0/6کاهــش مییابــد .چــن و همــکاران []27

بــه طراحــی و بهینهســازی شــبکه هیــدروژن پاالیشــگاه
تحــت عــدم قطعیــت بــا چنــد مقیــاس پرداختنــد بــه

نحــوی کــه عواملــی چــون تغییــر ســریع بــازار ،تغییــرات

مــواد خــام و تغییــر شــرایط عملیاتــی بهعنــوان عواملــی

کــه دارای عــدم قطعیــت میباشــند در شــبکه هیــدروژن
تعریــف گردیــد .در ایــن تحقیــق یــک مدل-ســازی عــدم

قطعیــت دو مرحلـهای بــه همــراه قیــود انعطافپذیــر بــرای

بهینهســازی ســاختار شــبکه پیشــنهاد گردیــد .نتایــج
حاصــل از بهینهســازی ،افزایــش انعطافپذیــری عملیاتــی

و کاهــش کل هزینههــای ســالیانه را نشــان میدهــد .یانــگ
و همــکاران [ ]28بــه بررســی ســاختار شــبکه هیــدروژن بــا
بازیابــی هیدروکربــن هــای ســبک پرداختنــد .روش جبــری

پیشــنهادی بــر اســاس آنالیــز پینــچ بــرای کاهــش مصــرف

هیــدروژن تــازه و منابــع هیــدروژن طراحــی گردیــد .نتایــج
اســتفاده از ایــن روش ،عالوهبــر بهبــود ســاختار شــبکه و

کاهــش هیــدروژن تــازه مــورد نیــاز و افزایــش بازیابــی گاز
مایــع شــده و بنزیــن را نشــان داد .ژانــگ و همــکاران []29

بــه شــبیه ســازی و بهینهســازی شــبکه هیــدروژن بــر
اســاس تجزیــه و تحلیــل ریســک فرآینــد جداســاز فــاش

پرداختنــد .روش آنهــا شــامل بهبــود ســاختار شــبکه

هیــدروژن بــه همــراه اســتفاده از فاکتــور خطــر فشــار
جداســاز فــاش )FP( 1میباشــد .هــدف از ایــن روش ،بــرای

جداســاز فــاش موجــود در شــبکه هیــدروژن یــک محــدود
ممکــن و غیرممکــن بــر اســاس خطــر فشــار تعریــف شــده
اســت .نتایــج اســتفاده از روش بــر روی ســاختار شــبکه

هیــدروژن ،کاهــش همزمــان مصــرف کل اکســرژی
1. Flash Pressure

پروانه ناروئی و همکاران

بهینهسازی شبکه هیدورژن با ...
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هیــدروژن تــازه و کار فشــرده ســازی کــه در منطقــه

 -2مصرف کنندههای هیدروژن (چاهها)

چانــگ و همــکاران [ ]30ســاختار بهینــه بــا اســتفاده

در حقیقــت شــبکه هیــدروژن از ارتبــاط بیــن ایــن ســه

ممکــن احتمــال خطــر  FPمیباشــد را نشــان میدهــد.
از گسستهســازی فشــار بــرای شــبکه هیــدروژن را

بهدســت آوردنــد .یکــی از مشــکالت بهدســت آوردن
جــواب بهینــه در ســاختار شــبکه هیــدروژن ،وجــود قیــود

تــوان تراکمــی غیرخطــی کمپرســورها میباشــد .آنهــا

بــا خطیســازی قیــود تراکمــی کمپرســور بــدون کاهــش
دقــت قیــود ،توانســتند جوابهــای بهینــه مطلــق و
همچنیــن مجمــوع کل هزینههــای موجــود را کاهــش

 -3هیدروژن برگشتی (بازیافتی)

قســمت تشــکیل شــده و بــرای مدیریــت هیــدروژن در

پاالیشــگاه بایــد بهینهتریــن ارتبــاط بیــن عناصــر شــبکه

و مؤثرتریــن ســاختار در شــبکه بــه وجــود آیــد .بــا توجــه

بــه اســتفاده از روش ابــر ســاختار در مقالــه قبــل از
توضیــح معــادالت ریاضــی حاکــم در شــبکه هیــدروژن،
توضیــح ایــن روش بــه شــرح زیــر میباشــد:

روش ابر ساختار

دهنــد .نتایــج بهدســت آمــده بــر روی دو ســاختار مــورد

بــر اســاس مــدل ابــر ســاختار بــه منظــور بهینهســازی،

هیــدروژن ،کاهــش حــدود  %6نســبت بــه حالــت موجــود
را نشــان میدهنــد .تقریبــاً تمــام مطالعــات مربــوط

سیســتم را در نظــر گرفتــه و ســپس بــه مدلســازی
و فرموالســیون ریاضــی روابــط حاکــم بــر آن در قالــب

سیســتم توزیــع هیــدروژن متمرکــز شــده اســت و

فرموالســیون و مدلســازی ،بایــد الگوریتــم مناســب بــرای

و عرضــه هیــدروژن ماننــد انتشــار گازهــای گلخانــهای

مســئله بهینهســازی ،بهتریــن حالــت ممکــن از بیــن کل

هــدف از ایــن پژوهــش ،بهینهســازی شــبکه هیــدروژن

بهینهســازی ســاختار یــک فرآینــد شــامل مراحــل عمــده

ایــن تحقیــق ابتــدا مــدل ریاضــی بــرای انتشــار میــزان

مرحلــه اول :تمامــی حالتهــای ممکــن و موجــه بــرای

شــده اســت .ســپس ،کل شــبکه هیــدروژن کــه شــامل

میشــود تــا ســاختار بهینــه از بیــن تمامــی ســاختارهای

کمپرســورها و تصفیــه کننــدگان هیــدروژن میباشــند،

شــامل تعــدادی از واحدهــای فرآینــدی و خطــوط

چنــد هدفــه بــا اســتفاده از مدلســازی انجــام شــده بــا

شــامل دو واحــد فرآینــدی ،یــک ورودی و یــک خروجــی

هیــدروژن و انتشــار  CO2از شــبکه هیــدروژن پاالیشــگاه

شــامل  n=2+1+1=4گــره بــه همــراه کلیــه خطــوط

مطالعــه بــا اســتفاده از گسستهســازی فشــار در شــبکه

ابتــدا تمامــی حــاالت ممکــن بــرای چیدمــان اجــزای

بــه مدیریــت هیــدروژن تنهــا بــر جنبههــای اقتصــادی

یــک مســئله بهینهســازی پرداختــه میشــود .پــس از

تأثیــرات زیســت محیطــی حاصــل از فرآیندهــای تولیــد

یافتــن نقــاط بهینــه انجــام شــود .در نهایــت بــا حــل ایــن

(ماننــد  CH4 ،CO2و غیــره) در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

حــاالت ارائــه شــده در مــدل ابرســاختار تعییــن میشــود.

بــه کمــک مدیریــت دی اکســیدکربن میباشــد .در

زیــر میباشــد [.]13

 CO2از هــر واحــد موجــود در شــبکه هیــدروژن ارائــه

طراحــی فرآینــد در قالــب یــک ابرســاختار ترســیم

واحدهــای تولیدکننــدگان ،مصــرف کننــدگان هیــدروژن،

موجــود در ابرســاختار انتخــاب شــود .یــک ابرســاختار

مدلســازی ریاضــی گردیــد .در انتهــا ،بهینهســازی

ارتباطــی بیــن آنهــا میباشــد .بــرای مثــال سیســتمی

هــدف کاهــش همزمــان هزینههــای ســالیانه کل شــبکه

را در نظــر بگیریــد .ابرســاختار متناظــر بــا ایــن سیســتم

نفــت بندرعبــاس انجــام گردیــده اســت.

ارتباطــی بیــن گرههــا میباشــد .خطــوط ارتباطــی

مدیریت شبکه هیدروژن بر اساس برنامهریزی ریاضی

ارتباطــی خروجیهــا و ورودیهــا یکطرفــه میباشــد.

شــبکه هیــدروژن در پاالیشــگاه از ســه قســمت تشــکیل

شــده اســت [:]6

 -1منابع هیدروژن (چشمه ها)

بیــن واحدهــای فرآینــدی بهصــورت دو طرفــه و خطــوط
شــکل  ،2تمــام جریانهــای ممکــن در ایــن سیســتم

چهــار عضــوی را نشــان میدهــد.
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منابع هیدروژن

منابــع هیــدروژن بــه کلیــه جریانهایــی گفتــه میشــوند

کــه میتواننــد هیــدروژن را بــه مصرفکنندههــا
ارســال نماینــد .بنابرايــن ،ميــزان ارســال بــه چاههــا
(مصرفکنندههــا) ميبايســت برابــر ميــزان خروجــي از

چشــمهها باشــد [.]14
()1

Fsource = ∑ Fi , j
j

مصرفکنندههای هیدروژن

تصفيــه هيدروژنــي و شکســت کاتاليســتي از مهمتريــن

شکل  2جریانهای ممکن در یک سیستم چهار عضوی شامل دو
واحد فرآیندی ،یک ورودی و یک خروجی [.]13

ایــن ابرســاختار را بــه صــورت دیگــری میتــوان نشــان
داد .هــر جــزء موجــود در ابرســاختار در حقیقــت بهعنــوان

یــک چشــمه یــا یــک چاهــک و یــا هــر دوی آنهــا عمــل
میکنــد .هــر واحــد ورودی ماننــد یــک چشــمه ،هــر

واحــد خروجــی ماننــد یــک چاهــک و هــر واحــد فرآیندی

بهطــور همزمــان بــه منزلــه یــک چشــمه و یــک چاهــک
عمــل میکنــد .بنابرایــن ،ابرســاختار متناظــر بــا سیســتم

بــاال را میتــوان بهصــورت شــکل  3نشــان داد.

فرآيندهــاي مصــرف کننــده هيــدروژن ميباشــند.

بــه منظــور حفــظ عملکــرد تمــام مصرفکننــدگان
(چاههــا) ،مقــدار و درجــه خلــوص هيــدروژن ورودي در

ايــن واحدهــا ميبايســت ثابــت نگــه داشــته شــود [.]14
()2

Fsin k , j = ∑ Fi . j
i

()3

Fsin k , j y sin k , j = ∑ Fi , j y i

تصفیه کنندهها

i

هــدف از اســتفاده خالصســازها ،افزایــش خلــوص

هیــدروژن جریانهــا و بازیابــی هیــدروژن میباشــد.
پرکاربردتریــن واحدهــای تصفیــه هیــدروژن،

PSA

و

غشــا میباشــند .ایــن واحدهــا میتواننــد هیــدروژن را

از چندیــن جریــان بــا خلــوص متفــاوت دریافــت کننــد
و بــا خلــوص بــاال بــه چندیــن مصرفکننــده بفرســتند.
یــک واحــد خالصســاز بــه صــورت يــک چــاه (ورودي
تصفيهکننــده) و دو چشــمه (خروجــي محصــول بــا

درصــد خلــوص بــاال و جريــان باقیمانــده) در سیســتم
شکل  3ابرساختار با سیستم چهار عضوی شامل دو واحد
فرآیندی ،یک ورودی و یک خروجی [.]13

شــبکه هیــدروژن در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن موضــوع
در شــکل  4بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت.

مرحله دوم :مدل ریاضی ابرساختار

مــدل ریاضــی کلــی ابــر ســاختار ارائــه شــده در ایــن

مرحلــه دارای مخلوطــی از متغیرهــای دودویــی ( 0و)1

شکل  4واحد تصفيه هيدروژن ،با يک چاه و دو چشمه

و متغیرهــای پیوســته و نتیجــه یــک مــدل بهینهســازی

ترکیبــی چنــد متغیــره ( )MINLPمیباشــد .در ادامــه
بــه توضیــح معــادالت ریاضــی حاکــم قســمتهای مختلف
شــبکه هیــدروژن میپردازیــم.

جريان خوراک ورودي از رابطه زير به دست ميآيد:
()4

Fin , pur = ∑ Fi , pur
i

درصــد خلــوص خــوراک نيــز بــا معادلــه  5بیــان
میگــر د د :

پروانه ناروئی و همکاران

بهینهسازی شبکه هیدورژن با ...
y in , pur = ∑ Fin , pur y i

∑F

بــه افــزودن تجهیــزات جدیــد میباشــیم .از جملــه ایــن

Fprod , pur y prod , pur= R × Fin , pur y in , pur

بــرد .افــزودن تجهیــزات اضافــی بــر اســاس تأمیــن منابــع

()5

i

in , pur

شدت جریان خروجي محصول برابر است با:

()6

i

شــدت جریــان و خلــوص خروجــی دور ریــز نیــز بــه

ترتیــب از رابطههــای  7و  8بهدســت میآینــد:
()7

()8
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Fprod
=
Fin , pur − Fprod , pur
, pur
Fresid , pur y resid , pur
= )R − 1(Fin , pur y in , pur

کــه  Rدرصــد هیــدروژن برگشــتی میباشــد .درصــد
هیــدروژن برگشــتی وابســته بــه متغیرهــای خالصســاز

همچــون میــزان جریــان ورودی ،خلــوص ورودی و خلوص

محصــول وابســتهاند .در طراحــي تصفيهکنندههــا،
ميبايســت بــه ســه نکتــه اساســي توجــه کــرد [:]15

-1خلوص محصول

تجهیــزات میتــوان کمپرســورها و یــا خالصســازها را نــام
ســرمایهای پاالیشــگاه انجــام میگیــرد .مــدل ریاضــی

بــرای ایــن تجهیــزات بــه صــورت متغیرهــای دودوی

1

بــه کل مــدل شــبکه هیــدروژن افــزوده میشــود و بــه
صــورت زیــر نمایــش داده میشــوند [:]26

()12

−Y nUP ≤ 0

−Y nUP ≥ 0

()13

∑F

i , new −equipment

i

∑F

i , new −equipment

i

(= }New equipment) ϵ {0, 1اYn

کــه ا Ynهمــان متغیــر دودوی (بــودن یــا نبــودن تجهیزات
جدیــد) کــه براســاس تابــع هــدف بــه دو شــکل  0و یــا

 1در بهینهســازی ظاهــر میشــود و نیــز  UPحداکثــر

-2فشار محصول

-3ميزان بازيافت هيدروژن

شــدت جریــان ممکــن بــرای واحــد مــورد بررســی اســت.

کمپرسورها

تابــع هــدف در اکثــر تحقیقــات بــه علــت جامــع بــودن

مالحظات اقتصادی

منابــع هیــدروژن بــرای اســتفاده بایــد فشــاری برابــر یــا

براســاس کاهــش  TACاســت .هزینــه کل بــه مجمــوع دو

تأمیــن ایــن فشــار از کمپرســورها اســتفاده میشــود.

در حقیقــت ،بهینهســازی براســاس بــاال و پاییــن کــردن

بزرگتــر از مصرفکننــده داشــته باشــند .بنابرایــن بــرای
کمپرســورها همزمــان بهعنــوان چشــمه و چــاه در
نظــر گرفتــه میشــوند؛ امــا رفتــار آنهــا بــا چشــمهها
و چاههــاي هيــدروژن متفــاوت اســت .دبــي و درصــد
خلــوص هــر کمپرســور ،میتوانــد متغيــر باشــد ،در حالــي

کــه در چاههــاي هيــدروژن ايــن دو پارامتــر (دبــي و
درصــد خلــوص) ثابــت ميباشــند .ميــزان جريــان ورودي

بــه کمپرســورها ميبايســت برابــر ميــزان خروجــي باشــد:
()9

= ∑ Fi ,comp
i

∑F

comp , j

i

هزینــه ســرمایهگذاری و هزینــه عملیاتــی گفتــه میشــود.
ایــن دو نــوع هزینــه انجــام میشــود .در زیــر بــه توضیــح

هــر کــدام میپردازیــم:
هزينههاي عملياتي
هزينه سوخت

ارزش ســوختي هيــدروژن ،هزينــهاي اســت کــه بايــد

صــرف ســوخت اضافــي شــود کــه بــه جــاي هيــدروژن

بازيافتــي ،در خــوراک سيســتم ســوخت گازي بــه کار

هيــدروژن ورودي بــه کمپرســور نيــز ميبايســت برابــر

م ـيرود .ارزش گازي کــه بــه سيســتم ســوخت فرســتاده

∑F

بــراي سادهســازي فــرض شــود کــه گاز مخلوطــي اســت

ميــزان هيــدروژن خروجــي از آن باشــد:
()10

y comp = ∑ Fi ,comp y i
i

comp , j

i

يــک قيــد بــراي بيشــينه دبــي بــراي هــر کمپرســور
لحــاظ ميشــود:
()11

افزودن تجهیزات جدید

≤ Fmax,comp

∑F

i ,comp

i

گاهــی بــرای بهینهســازی شــبکه هیــدروژن نیازمنــد

ميشــود از ارزش حرارتــي گاز محاســبهمــي شــود .اگــر

از هيــدروژن و متــان ،از معادلــه زيــر ميتــوان جهــت
تخميــن هزينـهي ســوختي بــه ازاي واحــد شــدت جريــان

ســوخت اســتفاده نمــود [:]27
(( × e Fuel )14

0
C ,H 2

+ )1 − y Fuel ( × ∆H

0
C ,H 2

=
C Fuel FFuel t Fuel ) y Fuel × ∆H
1. Binary

مقاله پژوهشی
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گرمــاي اســتاندارد احتــراق eFuel ،هزينــه بــه

∆H C0 ,H 2

ازاي واحــد انــرژي حرارتــي و

و نیــز

FFuel

t Fuel

ســاعت کار پاالیشــگاه

میــزان شــدت جریــان ورودی بــه سیســتم

ســوخت اســت کــه در ايــن تحقیــق  eFuelبرابــر بــا

MJ/$

هزین ه هیدروژن

در واحــد توليــد هيــدروژن فــرض ميشــود ،هزينههــاي
عملياتــي متناســب بــا دبــي جريــان خروجــي واحــد
ميباشــد .البتــه ايــن فــرض منطقــي اســت ،زيــرا هزين ـه

عملياتــي واحــد توليــد هيــدروژن (بهعنــوان نمونــه روش

تغييــر بــا بخــار) بــا هزينـه مــواد خــام ورودي و همچنيــن
ميــزان ســوخت مــورد اســتفاده در واحــد توليد هيــدروژن
متناســب اســت .از طــرف ديگــر ،ايــن هزينههــا بهطــور
مســتقيم بــا دبــي جريــان هيــدروژن توليــدي متناســب

هســتند .هزينــه خريــد هيــدروژن از يــک منبــع خارجــي
در حــدود

 =P1فشار ورودي گاز ()psi

 =P2فشار خروجي گاز ()psi

 =ηبازدهي آيزنتروپيک کمپرسور ()0/85

 =γنســبت ظرفيــت حرارتــي گاز در فشــار ثابــت بــه
ظرفيــت حرارتــي در حجــم ثابــت (معمــوالً بــراي گازهــاي

 0/0041در نظــر گرفتــه شــده اســت.

Nm3/$

 =Tدماي ورودي گاز ()K

 0/081ميباشــد .ســاعات کار در

ايــدهآل برابــر  1/4اســت).
هزينههاي سرمایهگذاری
هزينه خريد کمپرسور

در مقالــه هاللــه بــراي خريــد کمپرســور رابطــهي زیــر

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت [:]12
()18

که

α comp

( )αcomp +βcomp POWER i

و

β comp

ضرایبی ثابت میباشند.

∑

=
C comp

i ∈I new

هزينه لولهکشي

در مقالـه هاللــه بــراي هزينـهي لولهکشــي از رابطــه زیــر
اســتفاده شــده اســت [:]13
4Fp ,q ρ p ,0 

π u ρ p 



يــک ســال در پااليشــگاه در حــدود  8200 hrميباشــد.

()19

رابطــه زیــر محاســبه ميشــود [:]27

کــه در معادلــه  ، ρP ,0 ،19چگالــي در شــرايط اســتاندارد

بنابرايــن ،هزينــه عملياتــي واحــد توليــد هيــدروژن از
()15

C H 2 = t h Fh e h

کــه  ehو  Fhبــه ترتیــب هزینــه خریــد هیــدروژن و شــدت
جریــان خروجــی از واحــد هیــدروژن هســتند.

هزينــهي الکتريســيته در پااليشــگاه

0/08

ميباشــد .مهمتريــن مصرفکننــده الکتريســيته در
پااليشــگاه ،کمپرســورها ميباشــند .کار کمپرســور از

رابطــ ه زيــر بــه دســت ميآيــد [:]26
()16


 out γ γi −1 
  Pi  i − 1 ρi ,0 
  P in 
 ρ 
 i 
 i 


...∀i ∈I

هزينــه ســاالنه الکتريســيته بــه صــورت زیــر تعریــف
()17

که در آن:

و  ρ pچگالــي در شــرايط عملياتــي اســت و همچنیــن
 Lفاصلــه بیــن واحدهــا و  α pipeو

β pipe

ضرایــب ثابــت

در انتهــا ،کل هزینــه ســالیانه ( )TACبــه صــورت زیــر
محاســبه میشــود:

( TAC =)CH 2 + CPower − CFuel ( + Af ) ∑ Cnew−equipment
i∈I new

()20


C p iT
=
POW ER i ∑  Fi ,
ηi
i ∈I
کــه  Afفاکتــور ســالیانه اســت .در تحقیــق حاضــر ،ســاعات


کــه  iنشــان دهنــده تعــداد کمپرســورها اســت .بنابرایــن،
میگــردد:



O new

هســتند .در تحقیــق پیــش رو مقــدار  α pipeو  β pipeبــه
ترتیــب برابــر  3/2و  11/42در نظــر گرفتــه شــده اســت.

هزینه الکتریسیته
kWh/$

+ β pipe

pipe

∑ L  α

=
C pipe

C POW ER = e POW ER ∑ t i POW ER i
i ∈I

 =Cpظرفيــت گرمايــي مــوالر گاز ( )J/kmol.Kکــه تابــع

ترکيــب و نســبت فشــردگي ميباشــد.

کار در يــک ســال در پااليشــگاه در حــدود  8200 hو

فاکتــور ســالیانه  0/5در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نشر  CO2از پاالیشگاه

پاالیشــگاههای نفتــی یکــی از عمدهتریــن منابــع انتشــار

گاز د یاکســیدکربن هســتند کــه حــدود  ٪ 5از کل

پروانه ناروئی و همکاران
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گازهــای منتشــر شــده صنعتــی در ســطح جهــان را بــه

شــبکه هیــدروژن کــه شــامل کاهــش کل هزینههــای

اضافــی در پاالیشــگاه عبارتنــد از [:]6

ریاضــی معتبــر بــرای انتشــار  CO2از واحدهــای موجــود

خــود اختصــاص دادهانــد [ .]4عمــده منابــع نشــر گازهــای

ســالیانه و کاهــش کل انتشــار  CO2بــا اســتفاده از مــدل

 -1ســوخت بــرای فرآیندهــای حرارتــی ،افزایــش بخــار و

در شــبکه هیــدروژن ،از راههــای کاربــردی خواهــد بــود.

کورههــا

ارائه مدل برای انتشار CO2

 -2واحد تولید هیدروژن

 -3واحــد شکســت کاتالیســتی در بســتر ســیال ()FCC

[ 31و ]32

بــرای بهدســت آوردن مــدل معتبــر بــرای انتشــار

CO2

بایــد شــناخت کافــی از شــبکه هیــدروژن و منابــع انتشــار
آن داشــته باشــیم .بــا توجــه بــه توضیحــات قبلــی

 -4واحد تبدیل کک

1

منابــع انتشــار  CO2در شــبکه هیــدروژن ،واحــد تولیــد

انتشار  CO2از شبکه هیدروژن

هیــدروژن و سیســتم هــای ســوخت شــبکه میباشــد.

در مــورد مشــخصات و عملکــرد شــبکه هیــدورژن در

سیســتم ســوخت شــامل کورههایــی کــه بــرای تولیــد

در بیشــتر پاالیشــگاهها بــرای تأمیــن هیــدروژن مــورد

زیــادی در میــزان تولیــد  CO2از واحــد تولیــد هیــدروژن و

پاالیشــگاه اســتفاده میکننــد .عالوهبــر هیــدروژن،

نــوع مــاده ســوختی و شــدت جریــان مــاده ســوختی

هیــدروژن اســت [ .]4بنابرایــن فرآینــد تولیــد هیــدروژن

متغیــر شــدت جریــان هیــدروژن در محاســبات مدیریــت

اســت .عمــده منابــع نشــر گازهــای اضافــی در شــبکه

ســاده شــوندهای انجــام گرفتــه اســت .فــرض مــورد نظــر

 -1واحدهای تولید هیدروژن [ 34و ]33

از واحــد مــورد تنهــا بــه شــدت جریــان آن واحــد ارتبــاط

بخــش قبــل بهطــور کامــل توضیــح داده شــد .امــروزه

گرمــا بــکار میرونــد ،میباشــد .پارامترهــای عملیاتــی

نیــاز مصرفکنندههــا ،از احــداث واحــدهیــدروژن در

سیســتم ســوخت وجــود دارنــد .از جملــه میــزان حــرارت،

 CO2نیــز بــه مقــدار زیــاد ،یکــی از محصــوالت شــبکه

و غیــره میتــوان اشــاره کــرد .بــا توجــه بــه وجــود

از منابــع مهــم انتشــار دیاکســیدکربن در پاالیشــگاه

هیــدروژن ،بــرای ارائــه مــدل انتشــار از هــر واحــد ،فــرض

هیــدروژن عبارتنــد از:

ارائــه مــدل خطــی میباشــد کــه میــزان  CO2خروجــی

 -2انتشار از سیستم سوخت []35

در تحقیقــات گذشــته کارهایــی بــرای مدیریــت

دارد .بــه ایــن معنــی کــه بــرای واحدهــای تولیدکننــده

CO2

در پاالیشــگاه انجــام گرفتــه اســت .راهکارهــای مــورد

اســتفاده بــرای کاهــش  ،CO2باالنــس و تغییــر ســوخت
و نیــز کاربــرد تکنولــوژی (فرآیندهــای حــذف)

هســتند [.]6

CO2

الــف -موازنــه  :تنظیــم محصــوالت واحدهــای انتشــار
2

دهنــدهی  CO2بــرای کاهــش

CO2

هیــدروژن میــزان انتشــار بــا مقــدار تولیــد هیــدروژن و
بــرای واحدهــای مصــرف کننــده بــا مقــدار هیــدروژن
مصرفــی ارتبــاط خواهــد داشــت .پــس بــا ایــن فــرض

بــرای واحــد تولیــد هیــدروژن داریــم:
()21

در معادلــه ،21

= E 1,CO 2
ε1 × FHydrogen ,i + ε 2

E1,CO2

میــزان انتشــار  CO2از هــر واحــد

موجــود در شــبکه هیــدروژن را نشــان مــی دهــد .ضرایــب

ب -تغییــر ســوخت :اســتفاده از ســوختهای مختلــف بــا

انتشــار  ε1و  ε 2را میتــوان بــا اســتفاده از دادههــای
تجربــی از واحــد محاســبه نمــود .عبــارت FHydrogen ,i

بــرای کاهــش انتشــار  CO2از واحدهــا.

هیــدروژن را نشــان مــی دهــد .بــه همیــن ترتیــب بــرای

توجــه بــه هزینههــای آنهــا

پ -تکنولــوژی حــذف  :CO2نصــب فرآیندهــای حــذف

نیــز میــزان شــدت جریــان هیــدروژن تولیــدی از واحــد

انتشــارات گازهــای رهــا شــده بــه اتمســفر ممکــن اســت

کورههایــی مربــوط بــه هــر یــک از مصــرف کنندههــا و

نتیجــه فرآینــد یــا طراحــی تجهیــزات و یــا شــیوههای
عملیاتــی باشــد ،بنابرایــن بهینهســازی چنــد هدفــه بــرای

1. Coker Unit
2. Balancing
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تولیدکنندههــای هیــدروژن میتــوان ایــن رابطــه خطــی

را ارائــه نمــود.

+γi

()22

در معادلــه بــاال ،عبــارت

E2,CO2

∑ϕ F

i , fuel

i

i

دو واحــد  H2 Plantو  CCR Plantبــه ترتیــب  40500 Nm3/hو

=
E 2,CO 2

میــزان انتشــار و همچنیــن،

 59000 Nm3/hمیباشــد .در جــدول  1دادههــای فرآیندی در

مــورد منابــع و چشــمهها آورده شــدهاند .در شــکل  ،3محــل

اســتقرار کمپرســورها و خطــوط لولــه نیــز نشــان داده شــده

ضرایــب  ϕو  γ iفاکتورهــای انتشــار میباشــند .عبــارت

اســت .در ایــن مقالــه متوســط فاصلــه بیــن واحدهــا 200 m

و بــرای مصــرف کنندههــا مقــدار هیــدروژن ورودی بــه

شــبکه هیــدروژن بــا ســاختار موجود پاالیشــگاه مورد بررســی

i

 Fi , fuelنیــز بــرای تولیدکنندههــا میــزان هیــدروژن تولیــدی

فــرض شــده اســت .در ایــن تحقیــق دو حالــت ســاختار بهینه

واحــد مصــرف کننــده در نظــر گرفتــه شــده اســت.

قــرار گرفتــه شــده اســت .حالــت اول بهینهســازی براســاس

شبکه هیدروژن پااليشگاه بندرعباس

تابــع هــدف و محدودیــت شــبکه هیــدروژن مــی باشــند در

روش ابــر ســاختار میباشــد .کلیه معــادالت  1-20که شــامل
روش ابــر ســاختار حــل میگردد.

ســاختار کلــی شــبکه هیــدروژن موجــود در شــکل 3

نمایــش داده شــده اســت .در ایــن شــبکه ،واحدهــای

حالــت دوم مربــوط بــه بهینهســازی چنــد هدفــه

(Heavy Naphta Hydrotreating

بهینهســازی شــامل دو تابــع هــدف کاهــش انتشــار  CO2و

 H2 plantو  CCR plantهیــدروژن مــورد نیــاز ســه واحــد

کــه شــامل معــادالت 1-22میباشــد .در ایــن حالــت،

را

کاهــش کل هزینههــای ســالیانه شــبکه میباشــد .در ایــن

کیفیت خوراک ورودی ،از واحدهای  CCR Plantو H2 Plant

خطــی و بهدســت آوردن ضرایــب ثابــت معادلههــای

(Hydrocracker (HC
)HNHT

و

و

(Kero & Diesel Hydrotreating (KDHT

تأمیــن میکننــد .دو واحــد خالصســاز  ،PSAبــر اســاس

مقالــه ،از نــرم افــزار  GAMSو همچنیــن ،بــرای بــرازش

تغذیــه میشــوند .همــان طــور کــه در شــکل  3دیــده
میشــود دو جریــان  OFF-GASبــا خلــوص نســبتاً بــاال به

 21و  22از ایــن نرمافــزار اســتفاده شــده اســت .بیشــتر
دادههــاي فرآينــدي مربــوط شــبکه هیــدروژن موجــود در

سیســتم ســوخت فرســتاده میشــوند .جریــان خروجــی از

شــکل  5و جــداول  1تــا  5آورده شــده اســت.

جدول  1اطالعات تأمین کنندههای هیدروژن
منابع هیدروژن

شدت جریان ()Nm3/h

بیشینه شدت جریان ()Nm3/h

خلوص ()%

فشار ()bar

واحد هیدروژن

40500

90000

76

22

واحد CCR

59000

65000

92

4/5

جدول  2دادههای مربوط به کمپرسورها
کمپرسور

جریان عملیاتی ()Nm3/h

بیشینه جریان ()Nm3/h

فشار ورودی()bar

فشار خروجی()bar

CP1

54300

76000

21/3

198

CP2

59000

65000

4/5

24/5

CP3

9000

10000

24/5

55

)CP4 (Shutdown

-

16400

4/8

30

جدول  3دادههای مربوط به منابع هیدروژن
منابع

شدت جریان ()Nm3/h

()Off - Gas

خلوص ()%

فشار ()bar

)HP Off-gas (Amine gas

8600

81/4

24/5

)LP Off-gas (Amine gas

7600

51

5/2

پروانه ناروئی و همکاران

بهینهسازی شبکه هیدورژن با ...

119

جدول  4دادههای مربوط به واحدهای PSA
بیشینه شدت جریان ()Nm3/h

درصد هیدروژن برگشتی ()%

PSAI

80000

80 – 90

PSAII

50000

80 -90

جدول  5دادههای مربوط به مصرفکنندههای هیدروژن
مصرف کنندهها
HC

HNHT
HDHT
Fuel

شدت جریان ()Nm3/h
کمینه

35000

عادی

57000

بیشینه

63000

کمینه

1500

بیشینه

1700

کمینه

7500

بیشینه

8600
-

خلوص ()%
92 – 99/9

فشار ()bar
198

80 – 92

55

80 – 92

55

-

4/5

شکل  5شبکه هیدروژن موجود پاالیشگاه

نتایــج و بحــث حاصــل از بهینهســازی شــبکه

هیــدروژن

نشــان داده شــده اســت.
میــزان هیــدروژن تولیــدی از واحــد  H2 Plantبــه مقــدار

در ابتــدا بــرای مقایســه نتایــج روشهــای پیشــنهاد شــده

 36300 Nm3/hمیباشــد یعنــی  %10کاهــش جریــان در

بــر اســاس روش ابــر ســاختار بهینــه میگــردد .ســاختار

توجــه بــه شــکل  ،5نیــاز بــه اضافــه کــردن هیــچ گونــه

نتایــج حاصــل از بهینهســازی در جــدول  6و شــکل 6

هزینــه لولهکشــی نیازمنــد اســت.

در تحقیــق حاضــر و بررســی نتایــج ،شــبکه هیــدروژن را

واحــد هیــدروژن نســبت بــه حالــت موجــود داریــم .بــا

بهینــه شــبکه بــر اســاس حــل مســئله  MINLPمیباشــد.

دســتگاه و سیســتم جدیــدی نمیباشــد و تنهــا افــزودن

120
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جدول  6نتایج حاصل از بهینهسازی چند هدفه
شبکه هیدروژن موجود شبکه بهینه با روش ابر ساختار

شبکه بهینه با روش بهینهسازی چند
هدفه

کل هزینههای سالیانه ()$M

50/418

44/363

39/09

هزینه تولید هیدروژن ()M$/yr

26/9

24/1

19/92

هزینه الکتریسیته ()M$/yr

7/519

7/78

7/34

هزینه سوخت ()M$/yr

15/999

-12/24

2/17

هزینه لولهکشی ()$M

-

0/243

9/66

انتشار )Mt CO2 /yr( CO2

113/67

98/34

80/52

شکل  6شبکه بهینه در حالت استفاده از روش ابر ساختار

بــا مقایســه شــکلهای  5و  6بــه ایــن نتیجــه خواهیــم

میــزان انتشــار  CO2در شــبکه بهینــه نســبت بــه شــبکه

ســوخت فرســتاده نمیشــود و بــرای خالــص ســازی

مرحلــه بعــد نتایــج بهینهســازی شــبکه هیــدروژن بــا

 OFF-GASبهطــور کامــل بــه سیســتم شــبکه هیــدروژن

شــبکه و انتشــار  CO2بهعنــوان تابــع هــدف در شــکل

رســید کــه جریــان  OFF-GAS HPدیگــر بــه سیســتم

بــه  PSAIIفرســتاده میشــود .همچنیــن ،مقــدار

LP

موجــود  %15/5کاهــش یافتــه اســت.

اســتفاده از کمینــه کــردن همزمــان کل هزینههــای

برگردانــده میشــود .در ضمــن ،مقــدار هیــدروژن

 7و جــدول  6نشــان داده شــده اســت .اســتفاده مجــدد

 43800رســیده اســت .یــک تغییــر دیگــر ایــن اســت کــه

بــوده و در شــکل  7نمایــش داده شــده اســت یعنــی دو

بــه کمپرســور  CP1فرســتاده میشــود .در مجمــوع ،در

مجــدد و بــه جــای ســوختن در سیســتم ســوخت بــه

تولیــدی از واحــد  CCRکاهــش یافتــه و بــه مقــدار Nm3/h

یــک جریــان از کمپرســور  CP3بــا شــدت 6800 Nm3/h

مــدل  MINLPبــرای شــبکه هیــدروژن %12 ،کاهــش کل

هزینههــای ســالیانه را خواهیــم داشــت .عالوهبــر ایــن،

از هیــدروژن درون شــبکه نتیجــه حاصــل از بهینهســازی
جریــان  HP OFF-GASو  LP OFF-GASجهــت اســتفاده
شــبکه برگشــت داده شــدهاند.
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شکل  7شبکه هیدروژن بهینه شده با روش بهینهسازی چند هدفه

در شــبکه بهینــه شــده ،میــزان انتشــار  CO2از مقــدار

ســوخت و واحــد تولیدکننــده هیــدروژن) ارائــه گردیــد.

تــن در ســال کاهــش یافتــه اســت .از مهــم تریــن نتایــج

شــبکه بــا در نظــر گرفتــن کاهــش همزمــان  TACو

 113/67میلیــون تــن در ســال بــه مقــدار  80/52میلیــون
کاهــش تقریبــا  %22/4کل هزینههــای ســالیانه شــبکه
بهینــه شــده نســبت بــه شــبکه موجــود میباشــد .میــزان
تولیــد هیــدروژن واحد  H2 Plantبه مقــدار 30000 Nm3/h

کاهــش یافتــه اســت.
نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه ســاختار شــبکه هیــدروژن پاالیشــگاه بــر

اســاس دو روش ،ابــر ســاختار و روش بهینهســازی چنــد
هدفــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتیجــه کلی از مقایســه
روش بهینهســازی چنــد هدفــه و روش ابــر ســاختار،

اجبــار ســاختار بهینــه از اســتفاده از هیــدروژن بازیافتــی
مــی باشــد .درواقــع تابــع دو هدفــه پیشــنهادی بــه نحــوی
تعریــف شــده اســت تــا تمرکــز آن بــر روی کاهــش

جریــان هــای تولیــدی هیــدروژن از یــک ســو و کاهــش

ارســال جریــان هــای حــاوی هیــدروژن بــه سیســتم
ســوخت از ســوی دیگــر باشــد .در روش بهینهســازی

چندهدفــه بــرای انتشــار  CO2از شــبکه هیــدروژن ،مــدل

خطــی  LPبــرای دو واحــد انتشــار دهنــده ( CO2سیســتم

همچنیــن ،از یــک تابــع چندهدفــه بــرای بهینهســازی
نشــر  CO2اســتفاده شــده اســت .ســاختار بهینــه شــده

بــر مبنــای بهینهســازی چندهدفــه بــا دو حالــت
موجــود شــبکه و بهینهســازی بــر اســاس روش ابــر
ســاختار مقایســه گردیــد .نتایــج حاصــل از بهینهســازی

چندهدفــه ،کاهــش میــزان  %29/1و  %22/4را بــه ترتیــب

بــرای نشــر  CO2و کل هزینههــای موجــود در شــبکه

هیــدروژن نســبت بــه حالــت موجــود در شــبکه را نشــان
میدهــد .نتایــج همچنیــن افزایــش مقــدار 16200 m /h
3

اســتفاده مجــدد از هیــدروژن ارســالی به سیســتم ســوخت
در حالــت شــبکه بهینــه چندهدفــه را نشــان میدهــد.

همچنیــن ،مقایســه نتایــج میــزان انتشــار  CO2در شــبکه
بهینــه چنــد هدفــه و شــبکه بهینــه بــا روش ابــر ســاختار،

کاهــش  17/82میلیــون تــن در ســال نشــر  CO2را بــرای
شــبکه بهینــه چندهدفــه نشــان داد .نتایــج بهدســت آمــده

نشــان میدهــد کــه کاهــش همزمــان  TACو نشــر

CO2

در شــبکه هیــدروژن میتوانــد باعــث اســتفاده مجــدد

هیــدروژن و بازیابــی هیــدروژن در شــبکه گــردد تــا
حــدی کــه مقــدار هیــدروژن مــورد نیــاز شــبکه
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 برنامه خطي:LP

 ایــن مطالــب بــه وضــوح دلیــل.نیــز تأمیــن میگــردد

 برنامه غيرخطي:NLP

.بــود

 بهینهسازی غیرخطی و آمیخته چند متغیره:MINLP

 از شــبکه هیــدروژن خواهــدCO2 اصلــی کاهــش نشــر

 واحد جذب با تغيير فشار:PSA
 کار کمپرسور:POWER

 درصد هیدروژن برگشتی:R

)$M(  کل هزينههاي سالیانه:TAC

 درصد خلوص هیدروژن:y

سپاسگزاری

از پشــتیبانی فنــی پاالیشــگاه بندرعبــاس در طــول انجــام
.ایــن پژوهــش قدردانــی و سپاســگزاری میگــردد

 خلــوص در جریــان ورودی بــه واحــد تصفیــه:yin,pur

عالئم و نشانه

کننــده هیــدروژن

 فاکتور سالیانه:Af

 خلــوص جریــان محصــول خروجــی از واحــد:yprod,pur
تصفیــه کننــده هیــدروژن

 خلــوص جریــان پســماند خروجــی از واحــد:yResid,pur

تصفیــه کننــده هیــدروژن
 متغیر دوتایی:Yn

 گرماي استاندارد احتراق هيدروژن: ∆H°H2
گرماي استاندارد احتراق متان

: ∆H°C , CH4

 واحد تبدیل کاتالیستی:CCR

)M$/yr(  هزينه عملياتي واحد توليد هيدروژن:CH2

)M$/yr(  هزينه عملیاتی سوخت:Cfuel

)M$/yr(  هزينه عملیاتی الکتریسیته:CPower

)M$/yr(  هزينه بابت لوله کشی:Cpipe

)J/mol.K(  ظرفيت گرمايي موالر گاز:cp
)in(  قطر لوله:D

 چگالي در شرايط موجود:ρ

 هزینه سوخت:efuel

 چگالي در شرايط استاندارد:ρ0

 بازدهي آيزنتروپيک کمپرسور:η

 نســبت ظرفيــت حرارتــي گاز در فشــار ثابــت بــه:γ

ظرفيــت حرارتــي در حجــم ثابــت

 هزینه هیدروژن:eh

)Nm3/h(

 مقدار جريان چشمه يا چاه:F

از واحــد موجــود در شــبکه

CO2

 میــزان انتشــار:E

هیــدروژن
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Introduction
Refinery hydrogen network management is an
increasingly important problem as the hydrogen
consumption of refineries rises sharply in order to
comply with clean fuel specifications enforced due to
environmental concerns [1]. Environmental regulation,
clean (low-sulfur) fuel and converting heavy oils to
light products, increase hydrogen requirement to use in
refineries. In addition to hydrogen as a main component,
a large amount of unfavorable CO2 may be produced.
In most cases, CO2 is purged to the atmosphere because
of its harmful nature. Environmental concerns over
rising CO2 concentrations in the Earth’s atmosphere
are driving efforts to reduce CO2 emissions [2-3].
Most of the publications about hydrogen management
of hydrogen network have focused on minimizing the
hydrogen utility or reduced the total annual cost [4]. To
reduce costs and save energy and to meet environmental
regulations for refineries, the hydrogen system should
be not only hydrogen management considered but also
CO2 management be considered together.
This paper presents a mathematical model for CO2
emission from each unit in the hydrogen network
as well as multi-objective optimization. This model
includes linear mathematical programming (LP), which
illustrates the relationship between CO2 emissions and
feed input to the fuel system and the output product of
the hydrogen-generating unit.
Mathematical Model for CO2 Emission
The hydrogen networks include several hydrogen
consumers and hydrogen producers. In addition,
models are developed for hydrogen producers and
consumers that include the operating variables [4-

Accepted: January/03/2022

8], which usually are difficult to solve. In this paper,
we choose a linear programming (LP) model to
evaluate the CO2 emission of hydrogen consumers and
hydrogen producers. In addition, it is assumed that the
CO2 emission of hydrogen producers are determined
by outlet flowrate of hydrogen producers, and CO2
emission of hydrogen consumers are determined by
inlet flowrate to hydrogen consumers.
The two main emission sources in hydrogen network
refinery are:
• Hydrogen plant units using reforming hydrocarbons
• Processing units are using fuel oil as the current
furnace fuel (Fuel system)
Hydrogen Plant
The CO2 emission of hydrogen plant can be distrusted
to two major ways, including reforming hydrocarbons
for produce hydrogen and furnace of hydrogen plant.
The total CO2 produced from hydrogen plant equal
the coefficient of the amount hydrogen produced of
hydrogen plant, as indicated by Equation 1.
(1)
E =
ε ×F +ε
1,CO 2

1

Hydrogen ,i

2

where FHydrogen,i denotes the amount of hydrogen
produced by the hydrogen plant; ε 1 and ε 2 are
constants and CO2 emission factors, and E is the
amount CO2 produced by the hydrogen plant that
including reforming hydrocarbons for produce
hydrogen.
1,CO 2

Fuel System
There are several processes for hydrogen production
and consumption in the hydrogen network. For
example, the catalytic reforming, steam methane
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reforming and partial oxidation are as the hydrogen
production processes, and also the hydrotreating,
hydrocracking, isomerization are as the hydrogen
consumption processes. All these processes are
associated through with the furnaces. The furnaces are
main emission sources in hydrogen network refinery.
We are estimated amount CO2 emissions of furnaces
by applying emissions factors. The emission amount of
furnaces is calculated by using the following equation:

22

=
E
2 ,CO 2

∑φ F
i

i

i ,fuel

+γ

i

(2)

where is the amount of CO2 produced, and are
the emission factors. is outlet flowrate of hydrogen
producers and inlet flowrate of hydrogen consumers.
Results and Discussion
The hydrogen network is illustrated in Figure 1.

Fig. 1 The existing hydrogen network.

A nonlinear programming model based on minimizing
total annual cost and CO2 emission as two objective
functions is solved. In this optimization method,

numerous set of operation details, inlet/outlet
flowrates of units experimental data, have been used
in CO2 emission of units. The optimal structure for this
Methodology is shown in Figure 2.

Fig. 2 Optimized hydrogen network using multi-objective optimization.
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Conclusion
In this study, a comprehensive strategy for optimization
a hydrogen network has been represented. To achieve
suitable results for the real hydrogen system, the multiobjective optimization problems have been considered
by minimizing TAC and CO2 emission together for
hydrogen network. Results of optimized network
indicated that total annual cost and CO2 emissions have
been decreased by 22.4% and 29.1%, respectively.
Furthermore, hydrogen within the fuel system was
recovered to use in hydrogen network by purifications
units. The amount of hydrogen recovery from fuel gas,
which has been sent to purification units, is 16200
m3/h.
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