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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài. 

Các phần mềm mô phỏng có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng ñối với 

ngành dầu khí nói riêng và các ngành kỹ thuật khác nói chung. Nó 

cho phép người sử dụng tiến hành các thao tác mô phỏng một quy 

trình ñã có trong thực tế hoặc thiết kế một quy trình mới nhờ có thư 

viện dữ liệu phơng phú và chính xác với từng ngành khác nhau. Một 

trong số ñó chính là PRO/II, một phần mềm tính toán chuyên dụng 

trong các lĩnh vực công nghệ hóa học nói chung, ñặc biệt trong lĩnh 

vực lọc - hóa dầu, polymer, hóa dược… 

Quá trình nghiên cứu sơ ñồ công nghệ rồi tiến hành mô phỏng 

nhằm mục ñích kiểm tra, so sánh chất lượng của các phân ñoạn sản 

phẩm. Đồng thời qua quá trình mô phỏng, chúng ta sẽ có các thông 

số cần thiết cho quá trình xây dựng hệ thống ñiều khiển của phân 

xưởng sau này. Đó chính là nội dung ñược trình bày trong ñồ án: 

« Nghiên cứu sơ ñồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các 

phân ñoạn sản phẩm của phân xưởng FCC - Nhà máy lọc dầu 

Dung Quất » 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Ở ñây chúng tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu khu vực tách các 

phân ñoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC ñó là: 

- Thiết bị tách: Tháp tách chính, các thiết bị strippers, hệ thống 

bơm tuần hoàn. 

- Gas Plant: Cụm máy nén khí, tháp hấp thụ, strippers, 

debutanizer, thiết bị khử H2S và CO2 bằng amine.  
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3. Phương pháp nghiên cứu. 

a. Sử dụng những tài liệu. 

 - Từ bản thiết kế tổng thể phân xưởng RFCC của nhà tư vấn 

thiết kế Foster Wheeler. 

- Nghiên cứu cấu trúc bên trong của các tháp chưng cất: số 

lưởng ñĩa, kiểu ñệm, chiều cao ñệm 

 - Từ các số liệu cho sẵn về ñiều kiện nguyên liệu, sản phẩm của 

phân xưởng. 

- Trích xuất số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình mô phỏng 

b. Tiến hành mô phỏng:  

- Mô hình hóa với phần mềm proII bằng việc xây dựng các thiết 

bị tách chính, các dòng nguyên liệu, sản phẩm trong phân xưởng. 

- Xác ñịnh hiệu suất sử dụng ñĩa, ñánh giá chiều cao tương 

ñương của các lớp ñệm trong từng tháp, tiến hành mô phỏng các tháp 

theo số ñĩa lý thuyết. 

- So sánh các thông số vận hành mô phỏng và thiết kế, chất 

lượng sản phẩm mô phỏng và thiết kế từ ñó ñiều chỉnh cấu trúc và 

chi phí năng lượng, hơi ñốt ñể tối thiểu hóa các sai khác này.  

- Đánh giá ñộ tin cậy của sơ ñồ mô phỏng. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài. 

Việc mô phỏng lại chế ñộ vận hành của phân xưởng trong nhà 

máy có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc tối ưu các thông số 

vận hành cũng như các thiết bị công nghệ trong phân xưởng, mà còn 

cho phép ñánh giá chi phí năng lượng, chi phí vận hành cũng như 

chất lượng của các phân ñoạn khi có sự thay ñổi về nguyên liệu dầu 

thô. Nguồn nguyên liệu dầu thô Bạch Hổ của nhà lọc dầu Dung quất 
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ñang dần cạn kiệt, ñòi hỏi phải các nguồn thô khác ñể thay thế, do ñó 

kết quả nghiên cứu mô phỏng của ñề tài này, khi thành công sẽ trở 

thành một mô hình cơ bản, một công cụ cho phép ñánh giá hiệu quả 

hoạt ñộng của phân xưởng tách các sản phẩm của quá trình FCC 

cũng như phân xưởng tách khí (Gas Plant) của nhà máy Lọc dầu 

Dung quất. 

5. cấu trúc của luận văn. 

Bài luận văn này gồm có hai chương, trong ñó: 

Chương 1 - TỔNG QUAN. 

Chương này trình bày những kiến thức lý thuyết về quá trình 

FCC, Phần mềm mô phỏng ProII và nghiên cứu cụ thể phân xưởng 

RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất.  

Chương 2 – MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH SẢN 

PHẨM RFCC DUNG QUẤT. 

Đây là phần chính quan trọng trong bài luận bao gồm các bước 

tiến hành mô phỏng từng thiết bị, các dòng nguyên liệu, sản phẩm ñi 

vào và ñi ra mỗi thiết bị ñó. Đồng thời nêu rõ ñiều kiện làm việc như 

các giá trị nhiệt ñộ, áp suất, lưu lượng, thành phần cấu tử… áp ñặt 

vào chúng.  

Phần này cũng cho ta kết quả so sánh giữa chạy mô phỏng và 

những số liệu thực tế có ñược. Từ ñó ñánh giá ñộ tin cậy của mô 

phỏng và cuối cùng ta thu ñược một sơ ñồ công nghệ phân tách các 

phân ñoạn sản phẩm của quá trình RFCC nhà máy lọc dầu Dung Quất. 
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Chương 1 - TỔNG QUAN. 

1.1. Giới thi ệu về phân xưởng FCC. 

1.1.1. Vai trò của phân xưởng FCC. 

Phân xưởng FCC (Fluid Cracking Catalytic) là phân xưởng 

quan trọng và luôn ñược ví như là trái tim của cả nhà máy lọc dầu. 

Dưới tác dụng của nhiệt ñộ và xúc tác, ñây là nơi các phân ñoạn nặng 

ñược chuyển hoá thành những thành phần nhẹ hơn, sạch hơn, có giá 

trị kinh tế cao hơn nhằm ñáp ứng nhu cầu và những chỉ tiêu ngày 

càng tăng cao của thị trường thế giới. 

1.1.2. Một vài công nghệ FCC tiêu biểu.   

� FCC Model IV. 

� Orthor Flow F.  

• RFCC. 

• Công nghệ RFCC của Kellog.  

1.1.3. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình FCC. 

1.1.3.1. Nguyên liệu. 

Nhìn chung nguyên liệu cho quá trình FCC thường là những 

phân ñoạn có khoảng nhiệt ñộ sôi từ 300-500oC như: 

- Phân ñoạn cất quá trình chưng khí quyển của dầu thô, khoảng sôi: 380 - 

410oC. 

- Phân ñoạn cất quá trình chưng chân không của dầu thô, khoảng 

nhiệt ñộ sôi: 380-550oC. 

- Phần cất từ quá trình cốc hóa. 

- DAO – cặn chân không deasphalten (550oC). 
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- Cặn của quá trình chưng cất khí quyển (>380oC).  

1.1.3.2. Các sản phẩm chính của quá trình FCC.  

1/ Khí khô:  

2/ LPG:  

3/ Gasoline:  

- Tỷ trọng 0,72 ÷ 0,77 

- Trị số octan 87 ÷ 91 (theo RON) 

4/ LCO: (light cycle oil). 

5/ HCO: (heavy cycle oil) 

6/ Dầu gạn (DO) :  

7/ Cốc:  

1.1.4. Nguyên tắc vận hành. 

Nguyên tắc cơ bản trong vận hành của quá trình FCC dựa trên 

sự cân bằng nhiệt ñộng ñược thực hiện liên tục giữa thiết bị phản ứng 

và thiết bị tái sinh. Phương trình cân bằng nhiệt: 

 

 

 

 

1.1.5. Cơ chế và phản ứng.  
1.1.5.1. Phản ứng ñồng phân hóa và phản ứng cắt mạch tại vị trí ββββ.. 

1.1.5.2. Phản ứng chuyển vị hydro. 

1.1.5.3. Các phản ứng không mong muốn trong quá trình FCC. 

- Phản ứng khử hydro. 

- Phản ứng ña ngưng tụ. 

Nhiệt lượng hấp thụ 

bởi xúc tác trong 

thiết bị tái sinh 

Nhiệt 

lượng xúc tác 

vận chuyển 

Nhiệt 

lượng cung cấp 

cho phản ứng 

Qcata = = = 
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1.1.6. Xúc tác cracking.  

Xúc tác cracking thường là xúc tác rắn, xốp, có nguồn gốc 

thiên nhiên hay tổng hợp, với bề mặt riêng lớn.  

1.1.6.1. Zeolit và chất mang. 

1/ Zeolithe. 

Zeolit là hợp chất của alumino – silic, là chất tinh thể có cấu trúc 

ñặc biệt ñược ñặc trưng bởi các lỗ rỗng rất nhỏ thông với nhau. Xúc 

tác Zeolit có ñộ hoạt tính cao, ñộ chọn lọc tốt và giá thành vừa phải, 

bởi vậy chúng ñược sử dụng khá rỗng rãi. 

2/ Chất mang. 

Chất mang là hỗn hợp của chất pha, chất kết dính và các phụ gia. 

1.1.6.2. Xúc tác cân bằng. 

Khi ñưa vào phân xưởng FCC, xúc tác mới phải chịu những 

sự thay ñổi rất lớn bởi ñiều kiện vận hành cũng như sự ngộ ñộc ñến 

từ nguyên liệu. Để duy trì hoạt tính của xúc tác, phải thường xuyên 

rút ra một lượng nhỏ xúc tác ñã bị ngộ ñộc và bổ sung lại bằng xúc 

tác mới. Xúc tác có hoạt tính trung bình ổn ñịnh tuần hoàn trong quá 

trình vận hành của phân xưởng FCC gọi là xúc tác cân bằng. 

1.1.6.3. Phương pháp chống nhiễm bẩn kim loại. 

1.2. Giới thi ệu về phần mềm mô phỏng proII. 

1.2.1. Khái niệm mô phỏng. 

1.2.2. Phần mềm mô phỏng PRO/II 7.0. [6], [10] 

1.2.2.1. Lĩnh vực sử dụng. 

Phần mềm PRO/II ñược sử dụng cho các mục ñích: 
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- Thiết kế quy trình mới. 

- Nghiên cứu việc chuyển ñổi chế ñộ hoạt ñộng của nhà máy. 

- Hiện ñại hóa các nhà máy hiện có. 

- Giải quyết sự cố trong quá trình vận hành của nhà máy. 

- Tối ưu hóa, cải thiện sản lượng và lợi nhuận. 

1.2.2.2. Quá trình mô phỏng bằng phần mềm PRO/II. 

Quá trình này bao gồm các bước sau: 

• Xác ñịnh hệ ñơn vị ño. 

• Xác ñịnh thành phần cấu tử có trong hệ. 

• Lựa chọn các phương trình nhiệt ñộng thích hợp. 

• Lựa chọn các dòng nguyên liệu và sản phẩm. 

• Xác ñịnh các dữ liệu về thiết bị và ñiều kiện vận hành cho các 

thiết bị. 

1.2.2.3. Lựa chọn mô hình nhiệt ñộng. 

1.2.2.4. Các bước xây dựng một sơ ñồ công nghệ trong chương 

trình PRO/II. 

1.3. Phân xưỏng RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

1.3.1. Giới thiệu về nhà máy.  

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà 
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máy lọc dầu ñầu tiên của Việt Nam xây dựng thuộc ñịa phận xã Bình 

Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  

   Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sản xuất ra các sản phẩm: Khí hóa 

lỏng (gas) LPG, Propylene, xăng A90 và A92-95, dầu Diesel, xăng 

máy bay Jet-A1 và nhiên liệu cho ñộng cơ phản lực và dầu ñốt lò FO.  

1.3.2. Phân xưởng RFCC Dung Quất. 

Phân xưởng RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất ñược thiết 

kế với năng suất 3 256 000  tấn trên 1 năm. Nguyên liệu của quá 

trình là cặn chưng cất khí quyển với hai loại dầu thô sau: 

-  100% dầu thô Bạch Hổ. 

- Hỗn hợp dầu thô Bạch Hổ và dầu chua Dubai (1 : 5,5). 

Phân xưởng sử dụng công nghệ R2R của Axens kết hợp hai tầng 

tái sinh xúc tác, hệ thống phun nhiên liệu ñồng nhất, dòng ñiều khiển 

nhiệt, hệ thống tách cuối riser và các thiết bị phân phối không khí, 

nước. 

1.3.3. Mô tả công nghệ RFCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất. 

Bao gồm 6 khu vực: 

- Khu vực gia nhiệt nguyên liệu. 

- Khu vực phản ứng-stripper. 

- Khu vực tái sinh-thu xúc tác. 

- Khu vực phân tách chính. 

- Khu vực Gas plant. 

- Khu vực xử lý khí thải. 
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1.3.3.1. Khu vực gia nhiệt nguyên liệu. 

1.3.3.2. Khu vực phản ứng – tái sinh. 

1/ Hệ thống phun nhiên liệu. 

2/ Thiết bị phản ứng. 

3/ Dòng MTC (Mix Temperature Control).   

4/ Thiết bị tái sinh. 

• Tầng tái sinh thứ nhất. 

• Tầng tái sinh thứ hai. 

1.3.3.3. Khu vực xử lý khí thải. 

1.3.3.4. Khu vực phân tách sản phẩm. 

1/ Tháp tách chính: 

2/ Khu vực thu hồi khí: 

Chương 2 – MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH S ẢN 

PHẨM RFCC DUNG QUẤT. 

2.1. Mục ñích của việc mô phỏng. 

Nghiên cứu này ñược tiến hành không với mục ñích tối ưu 

các thông số vận hành cũng như các thiết bị công nghệ trong phân 

xưởng, mà chủ yếu là mô phỏng lại quá trình ñể thu ñược các sản 

phẩm với chất lượng tương ñối chính xác, từ ñó giúp cho việc xây 

dựng hệ thống ñiều khiển các thiết bị công nghệ trong nhà máy. 

Khu vực phân tách sản phẩm của quá trình RFCC ñược chia 

làm hai cụm phân tách chính, ñó là: 

- Tháp tách chính. 

- Cụm xử lí khí: Gas Plant. 
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Phần mô phỏng này sẽ ñược tiến hành với nguồn nguyên liệu 

hỗn hợp trong ñiều kiện vận hành tối ña gasoline (MG). 

2.2. Xây dựng sơ ñồ mô phỏng. 

2.2.1. Khu vực tháp tách chính. 

Tháp tách chính là một tháp chưng cất khí quyển bao gồm các 

thiết bị như sau: 

• Tháp chưng cất chính T-1501. 

• Các tháp stripping T-1502, T-1503, T-1504. 

• Các bumparound PA1, PA2, PA3, PA4. 

• Thiết bị làm nguội ñỉnh tháp: E-1519. 

• Bình ngưng tụ: D-1514. 

2.2.1.1. Xác ñịnh số ñĩa thực tế của tháp tách chính và các tháp 

stripper. 

Bảng 2.3. Số ñĩa lý thuyết trong từng vùng bố trí ñĩa tháp T-1501. 

 Vùng ñỉnh Vùng Naphta Vùng LCO 

Các ñĩa 1- 10 11-24 25-30 

Số ñĩa 10 14 6 

Hiệu suất ñĩa 0,6 0,6 0,6 

Số ñĩa lý thuyết 6 8,4 ≈ 8 3,6 ≈ 4 

 

=> Vậy tổng số ñĩa lý thuyết của tháp tách chính là: 

N = 6 + 8 + 4 + 5*3 = 33 ñĩa. 

Đối với các tháp stripper ta làm tương tự và có ñược bảng số 

liệu sau: 
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Bảng 2.5. Số ñĩa lý thuyết các thiết bị stripper. 

Tháp stripper T-1502 T-1503 T-1504 

Số ñĩa thực tế 8 6 6 

Hiệu suất ñĩa 0,6 0,6 0,6 

Số ñĩa lý thuyết 5 4 4 

2.2.1.2. Xây dựng sơ ñồ và nhập số liệu. 

Ta sẽ thiết kế riêng phần thiết bị làm nguội bằng không khí và 

bình tách flash, ñồng thời tiến hành khai báo các dòng này trong sơ 

ñồ mô phỏng. 

Ngoài ra, phần lỏng lấy ra từ ñáy tháp sẽ ñược lấy ra, cho trao 

ñổi ñể lấy bớt nhiệt rồi trích một phần quay về tháp. Khu vực này ta 

coi như một pumparound ñáy tháp và xây dựng mô phỏng gồm 4 

pumparound. 

1/ Dòng nguyên liệu chính - Sản phẩm cracking:  

2/ Dòng CDU gas và NHT gas. 

3/ Dòng Rich Oil: 
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Sơ ñồ mô phỏng khu vực tháp tách chính ñược xây dựng như 

sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 2.1: Sơ ñồ mô phỏng khu vực tháp tách chính. 
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2.2.1.3. Chạy mô phỏng và in ra kết quả: 

1/ Các tiêu chuẩn ñặt ra cho tháp là lưu lượng các dòng sản phẩm lấy 

ra ở thân tháp. 

2/ Các ñiều kiện vận hành của tháp T-1501. 

3/ Điều kiện vận hành các strippers. 

4/ Điều kiện vận hành của các thiết bị phụ. 

5/ Kết quả: Từ kết quả thu ñược, ta nhận thấy chương trình mô 

phỏng gần như hoàn toàn giống với các số liệu thực nghiệm, thể 

hiện ở bảng sau: 

So sánh các dòng với số liệu thực tế: 

1. Dòng khí WET GAS: 

2. Dòng lỏng ngưng tụ lại ở bình D-1514. 

3. Dòng hồi lưu.  

Nhận xét: 

Từ các bảng so sánh kết quả chạy mô phỏng và thực tế của các 

dòng nguyên liệu, sản phẩm của tháp tách chính T-1501, ta thấy các 

số liệu gần như nhau, ngoài các tiêu chuẩn về ñiều kiện nhiệt ñộ, áp 

suất thì thành phần chính trong các dòng giữa thực tế và mô phỏng 

cũng khá trùng khớp (sai số nhỏ). Có thể nói ta ñã xây dựng thành 

công tháp tách chính T-1501 . 

2.2.2. Khu vực xử lý khí - Gas Plant: 

Cụm thiết bị chính trong phân xuởng này bao gồm: 

� Cụm máy nén dòng khí từ ñỉnh tháp tách chính. 

� Tháp hấp thụ sơ cấp- thứ cấp. 

� Tháp stripper. 

� Debutanizer. 
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� Cụm khử H2S, CO2 bằng amine. 

� Cụm tái sinh amine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2: sơ ñồ mô phỏng toàn bộ khu vực Gas Plant 
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2.2.2.1. Cụm  máy nén : 

Máy nén thứ 1. 

Máy nén thứ 2. 

Ở các thiết bị làm nguội E 1551 và E-1552 cùng với bình 

tách D-1552 ta phải chọn lại phương trình nhiệt ñộng là SRK lắng 

nước bởi vì nếu không chọn như vậy, sau khi giảm áp suất, nước sẽ 

bị bốc hơi theo dòng khí và làm gia tăng công suất của máy nén. Mặt 

khác, tại thiết bị D-1552 ta chọn ba dòng ñi ra ñó là: dòng khí ñi nén 

lần hai, dòng hydrocacbon lỏng ngưng tụ và dòng nước ñược tách ra. 

Sau ñó gộp hai dòng lỏng này lại thành một dòng và coi như ñó là 

dòng lỏng ñi ra từ bình tách D-1552. 

2.2.2.2. Cụm  tháp hấp thụ sơ cấp- thứ cấp. 

Các thông số làm việc của các tháp hấp thụ lần luợt là: 

Bảng 2.18. Thông số hoạt ñộng của các tháp hấp thụ. 

Số ñĩa Tháp hấp thụ sơ cấp Tháp hấp thụ thứ cấp 

Số ñĩa thực tế 31 20 

Số ñĩa lý thuyết 6 4 

Áp suất ñỉnh 15,8 15,4 

Áp suất ñáy  15,7 

Nhiệt ñộ ñỉnh 51 50 

Nhiệt ñộ ñáy 59 60 
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1/ Tháp hấp thụ sơ cấp: 

Là tháp hấp thụ nhằm tách bớt những thành phần 

hydrocacbone nặng bị cuốn theo dòng hơi ñi ra từ ñỉnh thiết bị phân 

tách áp suất cao nhờ vào dòng condensate thu ñược từ bình ngưng tụ 

D-1514 trộn với một dòng trích từ dòng xăng nhẹ ñi ra từ ñáy thiết bị 

Debutanizer tạo thành dòng dầu hấp thụ.  

2/ Tháp hấp thụ thứ cấp: 

Tháp hấp thụ thứ cấp mục ñích tách bỏ triệt ñể những phần 

hydrocacbone nặng còn có mặt trong dòng khí nhờ vào dòng dầu hấp 

lean oil ñược trích ra từ vùng naphta của thân tháp tách chính T-

1501.  

Dòng sản phẩm ñáy sau ñó ñược gia nhiệt tại E-1563 rồi ñi về 

lại tháp tách chính với tên dòng RICH OIL.  

 

2.2.2.3.. Tháp stripper T-1552. 

Tháp stripper T-1552 ñược cấu tạo bên trong gồm 30 ñĩa thực tế, 

với hiệu suất ñĩa 20% ta xây dựng mô phỏng một tháp chưng cất với 

6 ñĩa lý thuyết. 

Tháp T-1552 với mục ñích bốc hơi phần hydocacbon nhẹ còn 

sót lại trong phần lỏng ñi từ bình tách cao áp D-1553.  

Nhận xét: 

Các dòng sản phẩm ñi ra từ tháp stripping sau khi so sánh với 

thực tế thu ñược những sai số rất nhỏ. Nhất là dòng sản phẩm lỏng 

ñi ra khỏi ñáy có sai số < 0,4%. Cho ta những khả quan về các quá 

trình xử lý tiếp theo. 

Công suất reboiler cũng gần với giá trị thực tế: 13,267 ≈ 12,1627 (M*kcal/hr). 
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2.2.2.4.  Thiết bị debutanizer. 

Thiết bị Debutanizer là một tháp chưng cất. Dòng sản phẩm lỏng 

ñi ra từ Debutanizer sẽ ñược ñưa ñến phân xuởng xử lý xăng UNT. 

Còn dòng sản phẩm ñỉnh sẽ ñi tới thiết bị xử lý hấp thụ amine. 

Tháp Debutanizer bao gồm 40 ñĩa thực tế và một reboiler. Lấy 

hiệu suất ñĩa là 0.6 ta suy ra số ñĩa lý thuyết của tháp là:  

 NLT = 0.6*40 + 1 = 25 ñĩa. 

Dòng hồi lưu ban ñầu ñược nhập số liệu thực nghiệm rồi ñi vào 

ñĩa số 1 của tháp. Sau khi chạy xong chương trình ta sẽ so sánh như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6: Sơ ñồ mô phỏng thiết bị debutanizer. 
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Sau khi chạy xong , ta in ra kết quả và so sánh: 

Nhận thấy hai dòng sản phẩm của tháp debutanizer có chất 

lượng khá tốt, nhất là dòng sản phẩm ñỉnh khi so sánh với thực tế 

cho ra những sai số nhỏ.  

Duty của reboiler thực tế = 22.39 MW ≈  mô phỏng  = 18,9579 (M*kcal/hr). 

2.2.2.5. Cụm hấp thụ amine. 

1) Hấp thụ Fuel Gas. 

Hiệu suất ñĩa của tháp hấp thụ chọn 20%, số ñĩa lý thuyết của 

tháp là 0,2 * 20 = 4 ñĩa. 

 

Hình 2.7. Sơ ñồ mô phỏng tháp hấp thụ amine - thu hồi Fuel Gas. 

Điều kiện làm việc của tháp như sau: 
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Bảng 2.33. Điều kiện làm việc tháp hấp thụ Fuel Gas. 

 Đĩa trên cùng Đĩa duới cùng 

Áp suất làm việc (kg/cm2) 14.7 7.5 

Dòng vào LEAN AMINE T-1552.OVHD 

Dòng ra ABS. OVHD RICH.AMINE1 

 

2/ Hấp thụ LPG: 

Tháp cấu tạo giống như một tháp chưng cất tuy nhiên hoạt 

ñộng theo nguyên lý trích li lỏng - lỏng: Lỏng amine và lỏng LPG. 

Tức trên mỗi ñĩa lý thuyết  là sự tiếp xúc lỏng lỏng chứ không phải 

tiếp xúc lỏng- hơi. Vậy ứng với mỗi ñĩa lý thuyết trong mô phỏng ta 

xây dựng tương ứng với một tầng tiếp xúc ñược thể hiện bằng một 

bình tách. Sơ ñồ mô phỏng cụm xử lý LPG ñược thể hiện như sau: 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8: Sơ ñồ mô phỏng cụm xử lý hấp thụ LPG. 
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Tháp T-1556 có cấu tạo  gồm hai tầng ñệm 1,5’’Pall rings 

loại Random. Tại áp suất 19 kg/cm2, HETP của ñệm là 29 inch = 

0,736 m. ( [14] –Tr127). 

 Vậy, số ñĩa lý thuyết của tháp hấp thụ amine là:  

NLT=2*3,6 =7 ñĩa 

Tương ứng với 7 tầng trích ly hay 7 bình tách trong mô phỏng. 

Áp suất mỗi bình ñược thể hiện qua bảng: 

Bảng 2.36. Áp suất làm việc của các tầng hấp thụ LPG. 

Áp suất T. 1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T. 7 

kg/cm2 18,9 19,2 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 

Sau khi chạy chương trình, ta so sánh chất lượng dòng LPG sản 

phẩm với thực tế. 

1/ Dòng sản phẩm ñỉnh: ABSOR.LPG 

  H2S hầu như không còn có mặt trong sản phẩm. Chất lượng 

dòng sản phẩm LPG có sai số rất nhỏ với thực tế, có thể nói là ñã 

tách thành công phân ñoạn này.   

2/ Dòng Rich.Amine ñáy tháp: 

=> Dòng amine ñi ra từ ñáy của cụm hấp thụ xử lý LPG bằng 

amine, với hàm lượng ñáng kể của H2S sẽ ñược nhập lại cùng với 

dòng RICH AMINE khác trước khi ñi vào tháp khử hấp thụ amine. 

2.2.2.6. Cụm tái sinh amine: 

     Tháp ñược cấu tạo như một tháp stripper bao gồm 26 ñĩa thân 

tháp kèm theo reboiler ñáy tháp và condenseur ñỉnh tháp, lấy hiệu 

suất 0,2 ta suy ra số ñĩa lý thuyết của tháp là: NLT = 2+ 0,2*26 = 7 ñĩa. 

Dòng hồi lưu là dòng giàu nước, ta mô phỏng tháp T-1901 
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có dòng nước ñi vào ñĩa trên cùng của tháp với lưu lượng lấy từ thực 

nghiệm là 6,9 (kmol/hr). 

Tiêu chuẩn làm việc của tháp ta chọn ñó là phần mol của 

H2S trong dòng amine sạch ñi ra ñó là 0,09%  nhờ vào công suất 

reboiler. 

Sơ ñồ mô phỏng của cụm tái sinh amine thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Sơ ñồ mô phỏng cụm tái sinh amine. 

Bảng 2.39. Điều kiện làm việc của tháp tái sinh amine. 

 Đỉnh Đáy 

Nhiệt ñộ 121 126,5 

Áp suất 2,2 2,35 

 

Phương trình nhiêt ñộng cho cụm này ta chọn dạng AMINE01. 



 24 

KẾT LUẬN 

Sau khi tiến hành mô phỏng và phân tích kết quả, chúng ta có 

thể thấy ñược sự khác nhau giữa một quá trình thực tế và quá trình 

mô phỏng. Mặc dầu ñã cố gắng tôn trọng các thông số vận hành của 

phân xuởng nhưng chất lượng sản phẩm thu ñược vẫn có một số sự 

sai khác nhất ñịnh so với quá trình vận hành thực tế. 

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát thì quá trình mô phỏng khá 

thành công, sai số về tính chất các sản phẩm cuối cùng của cả quá 

trình nhỏ hơn 5%.  

Kết quả cuối cùng của quá trình với mục ñích xây dựng một sơ 

ñồ mô phỏng hoàn chỉnh hoạt ñộng chính xác gần giống với thực tế - 

ở ñây là mô phỏng quá trình phân tách sản phẩm RFCC trong trường 

hợp dầu thô hỗn hợp hoạt ñộng max gasoline (MG). Từ ñó cho ra 

một mô hình cơ bản có thể thay ñổi các ñiều kiện vận hành như nhiệt 

ñộ, áp suất, lưu lượng, hàm lượng cấu tử theo ý muốn của nguời mô 

phỏng và cho ra những kết quả dự ñoán – ñây là một công việc hết 

sức quan trọng trong quá trình thiết kế cũng như vận hành của phân 

xuởng nhằm ñáp ứng những thay ñổi trong vận hành ñể ñáp ứng 

những nhu cầu trong thực tế. 

 Ngoài ra, mô hình mô phỏng tĩnh này còn là cơ sở cho việc 

xây dựng hệ thống ñiều khiển vận hành của các dòng, các thiết bị 

cũng như là tiền ñề ñể tiến hành những mô phỏng ñộng nhằm mục 

ñích nghiên cứu những biến ñổi trong suốt quá trình vận hành thực tế. 


