
Đề 28-NNT một bậc nhận C3+ có chu trình lạnh bằng C3 tách sơ bộ C2 

Dòng nguyên liệu ban đầu gồm các cấu tử C1 ÷ C5 tại 30
o
C, 1atm với lưu 

lượng 100m
3
/h có thành phần dòng như sau: 

C1 C2 C3 i-C4 n-C4 i-C5 n-C5 

82.00 6.89 8.25 0.78 0.78 0.65 0.65 

 

Hỗn hợp khí được nén đến 3.5 MPa, được làm mát bằng không khí đến 

45
o
C rồi được chia thành 2 dòng. Một dòng được làm lạnh đến -30

o
C nhờ trao 

đổi nhiệt với dòng khí khô từ đỉnh tháp tách Ethane. Dòng thứ 2 có lưu lượng 

515 kgmole/h cũng được làm lạnh đến -30
o
C bằng cách trao đổi nhiệt lần lượt 

với lỏng ngưng tụ từ tháp tách 2 và tháp tách 1. Sau đó, hỗn hợp cùng dòng khí 

tuần hoàn từ tháp tách thứ 2 qua bộ phận bay hơi propane, làm lạnh đến -50
o
C 

rồi vào tháp tách 1. Khí từ tháp tách 1 được trộn với dòng khí khô từ đỉnh tháp 

tách Ethane. Lỏng từ đỉnh tháp tách 1 sau khi trao đổi nhiệt được đưa sang tháp 

tách 2. Lỏng từ đáy tháp tách 2 được nâng nhiệt đến khoảng 20 ÷ 30
o
C rồi đưa 

vào tháp tách etane. Áp suất đỉnh tháp 3.3 MPa, đáy tháp 3.5 MPa. Đỉnh tháp 

được làm lạnh bằng vòng làm lạnh Propane.  

Các thiết bị trao đổi nhiệt có DeltaP = 10 kPa. 

1. Xác định các đặc tính của hỗn hợp khí ban đầu. 

2. Xác định số đĩa nhỏ nhất, số đĩa thực tế của tháp, đĩa nạp liệu tối ưu, chỉ 

số hồi lưu tối thiểu. Biết phần mole C1/đáy là 0.1%; C3/đỉnh là 5%. 

3. Xây dựng sơ đồ mô phỏng trên.  

4. Xác định lượng tác nhân lạnh cần thiết. 

5. Xác định tỷ lệ chia dòng của hỗn hợp khí để UA của 3 thiết bị trao đổi 

nhiệt nhỏ nhất. 
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