
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 خروج بخار گازوئيل و ورود آلودگيهاي هواي محيط از ونت مخازن رخيره گازوئيل در نيروگاهها
 

 ػيذ سظا صالح                                        ػلي اتشاّين پَس                                              

 تبذيل انرژي –مكانيك ي شناسي ارشذ                              دكتردانشجوي كار                                            

 هاي انرژي                     استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحذ مشهذ مهنذسي سيستم                                            
 

 

دس  ػَخت دٍم تؼٌَاىگاصٍئيل اص تشخي ًيشٍگاّْا — چکيذه 

ايي گاصٍئيل دس هخاصى چٌذ  ذ.ًوايٌ ػشد ػال اػتفادُ هي ّاي فصل

يشات يؿًَذ كِ تا تغ هيليَى ليتشي ٍ دس ؿشايػ هحيػ ًگْذاسي هي

هخاصى همذاسي دهاي هحيػ ٍ اًثؼاغ ٍ اًمثاض گاصٍئيل ٍ َّاي تاالي 

ؿَد. َّا ّوشاُ خَد  اص َّا تصَست تٌفغ اص هخاصى خاسج ٍ يا ٍاسد هي

ّاي هحيػ سا ٍاسد هخضى  خاسج ٍ يا آلَدگيسا تخاسات گاصٍئيل 

.َّاي تاالي ػؽح گاصٍئيل دسٍى هخضى دس فـاس ٍ دهاي ًوايذ هي

هحيػ تا تخاسات گاصٍئيل اؿثاع ؿذُ ٍ دس صهاى تٌفغ اص هخضى خاسج 

ٍ َّاي هحيػ كِ آهادگي خزب تخاس گاصٍئيل سا داسد ٍاسد هخضى 

اي صيؼت هحيؽي ّ . تلفات گاصٍئيل تثخيش ؿذُ ٍ آلَدگيؿَد هي

تخاسات گاصٍئيل ٍ ّوچٌيي ٍسٍد گشدٍغثاس هحيػ تِ داخل گاصٍئيل 

ّاي ًاؿي اص  ّاي سا تذًثال داسد. كاّؾ تلفات گاصٍئيل ٍ آلَدگي آػية

ّا تِ داخل گاصٍئيل هَسد تشسػي  ّاي ٍسٍد آلَدگي آى ٍ كاّؾ آػية

    لشاس گشفتِ اػت.

 ؛ تلفات گاصٍئيل؛ ّا يآلَدگ؛ تخاسات گاصٍئيل —ّاي كليذي ُ ٍاط

 

 همذهِ   .1

دس ػالياى اخيش تذليل افضايؾ تؼذاد هـتشكيي گاص ؼثيؼي دس 

اص يك ػَ ٍ  CNGتخؾ هؼكًَي ٍ تداسي ٍ ّوچٌيي خايگاّْاي 

هحذٍد تَدى تَليذ گاص ؼثيؼي اص ػَي ديگش، تاػث ؿذُ تا ّن صهاى تا 

ػشد ؿذى َّاي هحيػ ، تماظا تشاي هصشف ػَخت گاص ؼثيؼي اص 

هحذٍد ٍ  سفتِ ٍ ػَخت گاص ًيشٍگاّْاي كـَس ّا تاال  ػَي ايي تخؾ

ؿًَذ. ًيشٍگاّْا تشاي تأهيي ػَخت هَسد ًياص خَد اص گاصٍئيل  يا لؽغ 

كٌٌذ. گاصٍئيل هَسد ًياص ًيشٍگاّْا دس هخاصى  يا هاصٍت اػتفادُ هي

ؿًَذ. رخيشُ  هيليَى ليتشي رخيشُ هي 02تا  02فَالدي تِ ظشفيت 

ت ػوَها دس فصل گشم ػال تَػػ ؿشكت هلي پخؾ ػاصي ػَخ

گشدد تا رخيشُ لاتل اؼويٌاًي اص ػَخت  ّاي ًفتي اًدام هي فشآٍسدُ

دٍم دس ًيشٍگاّْا ٍخَد داؿتِ تاؿذ. ّش يك اص هخاصى رخيشُ ػَخت 

حدوي غيش لاتل تشداؿت داسًذ تا آب ٍ يا ػايش هَادي كِ خشم حدوي 

 ًـيي ؿذى دس ايي ًاحيِ خوغ ؿًَذ.آًْا اص گاصٍئيل تيـتش اػت تا تِ 

رخيشُ گاصٍئيل دس هؼشض تاتؾ ًَس خَسؿيذ   هخاصىاص آًدا كِ  

ٍ گاصٍئيل ٍ َّاي تاالي ػؽح  هخضىلشاس داسًذ، دس ؼَل سٍص دهاي 

ياتذ ٍ دس ؼَل ؿة تا  گاصٍئيل دس دسٍى تاًك گشم ؿذُ ٍ اًثؼاغ هي

اي تاالي ػؽح ػشد ؿذى َّا تاًك ٍ گاصٍئيل دسٍى آى تِ ّوشاُ َّ

گاصٍئيل ػشد ؿذُ ٍ هٌمثط هي ؿًَذ. دس اثش ايي اًثؼاغ ٍ اًمثاض 

ؿذُ ٍ هخضى  تٌفغ داؿتِ ٍ همذاسي َّا اص هحيػ ٍاسد هخضىّوَاسُ 

دس صهاى اًثؼاغ تا خاسج ؿذى َّا اص هؼيش ًٍت همذاسي تخاس گاصٍئيل 

ؿَد. تخاسات گاصٍئيل خاسج ؿذُ اص  خاسج هي هخضىّوشاُ َّا اص 

اصى رخيشُ گاصٍئيل ٍاسد اتوؼفش ؿذُ ٍ تاػث آلَدگي هحيػ صيؼت هخ

 گشدد.  هي

دس خوَْسي اػالهي، حفاظت  "هؽاتك اصل پٌداّن لاًَى اػاػي 

ّاي تؼذ تايذ دس آى حيات  هحيػ صيؼت كِ ًؼل اهشٍص ٍ ًؼل

گشدد. اص  اختواػي سٍ تِ سؿذي داؿتِ تاؿٌذ، ٍظيفِ ػوَهي تلمي هي

لتصادي ٍ غيش آى كِ تا آلَدگي هحيػ صيؼت يا ايي سٍ فؼاليت ّاي ا

 [1]"تخشية غيش لاتل خثشاى آى هالصهِ پيذا كٌذ، هوٌَع اػت.

ّاي  ػَخت همذاسي اص آلَدگي هخضىدس صهاى ٍسٍد َّا تِ داخل  

ؿَد. ٍخَد گشدٍ غثاس دس َّا  هي هخضىهَخَد دس َّا ًاخَاػتِ ٍاسد 

ايش هَاد هؼذًي ٍ ّوچٌيي تَاًذ تِ ّوشاُ خَد ػذين ٍ پتاػين ٍ ػ هي

يا ػؽح هخضى ًوَدُ ٍ تا چؼثيذى تِ خذاسُ  هخضىتخاس آب سا ٍاسد 

گاصٍئيل ، ايي هَاد ٍاسد ػَخت ؿذُ ٍ دس صهاى احتشاق دس هحفظِ 

ًوايذ . ًمؽِ رٍب ايي  ّاي ػذين ٍ پتاػين  احتشاق تَليذ ػَلفات

زاتْا سٍي تاؿذ ٍ ايي ه ّا دس هحذٍدُ ػولكشد تَستيي گاص هي ػَلفات

دّذ كِ هٌدش تِ  ّا خوغ ؿذُ ٍ تا فلض پايِ ٍاكٌؾ اًدام هي پشُ
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ّاي احتشاق ٍ  ػائيذگي ٍ خَسدگي داؽ ؿذُ ٍخؼاستْاي سا تِ هحفظِ

ًوايذ. تخاسات آب هَخَد دس َّا دس  ّاي تَستيي گاص ٍاسد هي يا پشُ

ؿًَذ.  ًـيي هي صهاى چگالؾ ٍاسد ػَخت ؿذُ ٍ دس تِ هخضى تِ

ًـيٌٌذ تاػث خَسدگي  هيهخضى كِ تش سٍي خذاسُ ٍ ػمف لؽشات آب 

ؿذُ ٍ اص ؼشفي تا ٍسٍد تِ داخل گاصٍئيل هيضاى آّي  هخضىتذًِ 

تَاًذ ػالٍُ تش آػية سػاًذى  هَخَد دس گاصٍئيل سا افضايؾ دادُ ٍ هي

ّاي  تِ تدْيضات احتشاق ٍ يا تدْيضات تَليذ تشق دس تـكيل آلَدگي

 ٌذ. ثاًَيِ ًمـي سا ايفا ًواي

دس ايي پظٍّؾ هخاصى رخيشُ گاصٍئيل ًيشٍگاُ ػيكل تشكيثي 

ػذد هخضى  5ًيـاتَس هَسد تشسػي لشاس گشفتِ اػت. ايي ًيشٍگاُ داساي 

ػذد  0هيليَى ليتشي ٍ  02رخيشُ گاصٍئيل تِ ظشفيت ّاي ػِ ػذد 

هيليَى ليتشي ّش هخضى  02تاؿذ. دس هخاصى  هيليَى ليتشي هي 02

 02تش حدن غيش لاتل تشداؿت ٍ دس هخاصى هيليَى لي 5/1حذٍد 

 8/0هيليَى ليتش ٍ دٍ هخضى ديگش  8/1هيليَى ليتشي، يكي اص هخاصى 

تِ ًـيي ؿذى آب  هيليَى ليتش حدن غيش لاتل تشداؿت گاصٍئيل خْت

 2] [ ضى داسًذ.ٍ لدي دستِ هخ

  گاصٍئيل گاصٍئيل دسهخاصى رخيشُ تثخيش .2

تَاًذ تثخيش ؿذُ ٍ اص  هي رخيشُ تِ ػِ دليل هخاصىگاصٍئيل دس 

 تِ هحيػ تخليِ ؿَد. هخضىهؼيش ًٍت 

 دس اثش تاال سفتي دهاي گاصٍئيل –الف 

تا ٍسٍد َّاي هحيػ تِ  دس صهاى تخليِ گاصٍئيل تشاي هصشف –ب  

 داخل هخضى ٍ كاّؾ فـاس خضئي تخاس گاصٍئيل هَخَد دس َّا

اصٍئيل تا خشٍج تخاسات گدس صهاى پش كشدى هخضى گاصٍئيل   –ج  

 ؿَد. هَخَد دس َّاي تاالي هخضى كِ ٍاسد هحيػ هي

 دس اثش تاال سفتي دهاي گاصٍئيل .2.1

تاال سفتي دهاي گاصٍئيل دس هخاصى رخيشُ هؼوَال تِ دٍ ػلت اتتذا 

 تاؿذ .              هي

 گشم ؿذى گاصٍئيل دس اثش تاتؾ ًَس خَسؿيذ  –الف 

دس  گشم ؿذى گاصٍئيل تا ػيؼتن گشهايؾ خْت هصشف -ب

 تَستيي گاصي 

 . گشم ؿذى گاصٍئيل دس اثش تاتؾ ًَس خَسؿيذ 0.1.1

تيـتش دس فصَل گشم ػال تذليل تاتؾ هؼتمين ًَس خَسؿيذ تش 

، خذاسُ تاًك ٍ ػيال داخل آى گشم ؿذُ ٍ تاػث  هخضىسٍي تذًِ 

گشدد. اًثؼاغ حدوي تخاسات گاصٍئيل ٍ  اًثؼاغ حدوي آًْا هي

ؿَد همذاسي اص تخاسات گاصٍئيل  اػث هياًثؼاغ حدوي گاصٍئيل هايغ ت

تَاًذ  هي هخضىخاسج ؿَد ٍلي اًثؼاغ حدوي  هخضىاص هؼيش ًٍت 

تخـي اص اًثؼاغ حدوي گاصٍئيل هايغ ٍ تخاس سا دس خَد خاي دادُ ٍ 

 ؿَد. خاسج هيهخضى  هاصاد آى اص

(1)    V total = ( V exp.vapor) + ( V exp.liquid)  – 

( V exp.tank)                 

ٍ گاصٍئيل ٍ َّاي هخضى  حدن گاصٍئيلي كِ دس اثش گشم ؿذى

گشدد هؽاتك  خاسج هي هخضىاؿثاع ؿذُ تا تخاس گاصٍئيل دسٍى آى اص 

 [3]ؿَد. ( هحاػثِ هي1ساتؽِ )

 هخضىاًثؼاغ حدوي 

(0                 )
dT

V

dV
k *tan

 

يشُ گاصٍئيل رخ هخضى( اًثؼاغ حدوي 0تا اػتفادُ اص ساتؽِ )

 ؿَد.   هحاػثِ هي

اًذ. ٍ ظشية اًثؼاغ  رخيشُ گاصٍئيل اص فَالد ػاختِ ؿذُ هخاصى

Fo/10*5.6خؽي فَالد     6 

كِ تصَست اػتَاًِ  هخاصىتا تمشية لاتل لثَل تشاي حدن 

 ؿَد. تاؿٌذ ػِ تشاتش ايي همذاس دس ًظش گشفتِ هي هي

Fo
k /610*5.19tan

 

 دوي گاصٍئيل هايغ اًثؼاغ ح

( همذاس آى تا  0اًثؼاغ حدوي گاصٍئيل هايغ  تا تَخِ تِ ؿكل )

illiquidGaso
 [4]ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 

 19هيليَى ليتشي گاصٍئيل دس صَستيكِ  02 هخضىتشاي يك 

هيليَى ليتش گاصٍئيل داؿتِ تاؿذ تِ اصاء افضايؾ يك دسخِ 

ليتش افضايؾ  9102تِ همذاس فاسًْايت دهاي گاصٍئيل حدن آى 

 ياتذ.    هي
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9120)10*19*00048.0( 6 dV 

 اًثؼاغ حدوي تخاسات گاصٍئيل

دسخِ فاسًْايت  68اًثؼاغ حدوي تخاسات گاصٍئيل دس دهاي اتاق )

(  تا فشض گاص كاهل تَدى تخاسات گاصٍئيل هَخَد دس َّاي تاالي 

 [3]د.( هحاػثِ هي ؿ0َهؽاتك ساتؽِ ) هخضىػؽح گاصٍئيل دسٍى 

(0  )

310*894.1
528

11/ 


















oRTdT

VdV


 

دسصذ گاصٍئيل داؿتِ تاؿذ  92چٌاًچِ هخضى رخيشُ گاصٍئيل 

 ( داسين :0خشٍج گاصٍئيل اص ًٍت دس اثش افضايؾ دها ؼثك ساتؽِ )

dTF

V

dV

o )/10*02.6(

10*95.110*894.1*1.000048.*9.0

4

53



 

dTF
V

dV o )/10*02.6( 4
 

 
 

ذ فشآٍسدُ ًفتي اػالم ٌتغييشات حدن ٍ ٍصى هخصَف چ 1-ؿكل

  ػَي ؿشكت هلي پخؾ فشآٍسدُ ّاي ًفتي ؿذُ ؿذُ اص

دسصذ خالي تاؿذ  92دسصذ تاًك گاصٍئيل ٍ  12چٌاًچِ تالؼكغ 

خشٍج گاصٍئيل اص ًٍت دس اثش افضايؾ دهاتِ اصاء ّش دسخِ فاسًْايت 

 ؿَد:  هي

dTF

V

dV

o )/10*733.1(

10*95.110*894.1*9.000048.*1.0

3

53








 

ٍ َّاي تاالي دس هخضى هَخَد تشاي دسصذ حدن ّاي هختلف گاصٍئيل 

تصَست اؿثاع اص تخاسات گاصٍئيل تا حذٍدي ػؽح گاصٍئيل آى كِ 

 05اختالف دهاي سٍصاًِ  ءتِ اصاهيضاى تلفات  1تاؿذ دس خذٍل  هي

دس )اختالف دهاي سٍصاًِ ٍ ؿثاًِ هحاػثِ ؿذُ اػت . دسخِ فاسًْايت 

 9/10دسخِ فاسًْايت هؼادل  05هؼوَال حذٍد  هحل ًيشٍگاُ ًيـاتَس

 (تاؿذ. گشاد هي دسخِ ػاًتي

: دسصذ هيضاى كؼشي تخاس گاصٍئيل اصهخضى گاصٍئيل تا دسصذ 1خذٍل 

 ّاي هختلف حدن
 

كسري بخار 

گازوئيل به 

درصذ حجم 

 تانك

كسر به ازائ 

درجه هر

فارنهايت 

dv/v)dT) 

درصذ 

 مايع

كسري بخار 

گازوئيل به 

درصذ حجم 

 تانك

كسر به ازائ 

هر درجه 

فارنهايت 

dv/v)dT) 

صذ  در

 مايع

2.742 0.0010968 55 4.333 0.001733 10 

2.565 0.0010261 60 4.156 0.001662 15 

2.389 0.0009554 65 3.979 0.001592 20 

2.212 0.0008847 70 3.803 0.001521 25 

2.035 0.000814 75 3.626 0.00145 30 

1.858 0.0007433 80 3.449 0.00138 35 

1.682 0.0006726 85 3.272 0.001309 40 

1.505 0.0006019 90 3.096 0.001238 45 

1.328 0.0005312 95 2.919 0.001168 50 

 

 

. گشم ؿذى گاصٍئيل تا ػيؼتن گشهايؾ خْت هصشف 2.1.0

 دس تَستيي گاصي

تشاي هصشف گاصٍئيل دس تَستيي گاصي تايؼتي دهاي ػَخت 

ؿذ تشاي ايي كاس اص تخاس ، دسخِ فاسًْايت تا 77گاصٍئيل دس حذٍد 

اػتفادُ هخضى رخيشُ ّاي هخصَف گشهايؾ گاصٍئيل  دسٍى كَيل

. 
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ؿَد. گشم ؿذى گاصٍئيل تذيي ؼشيك تاػث اًثؼاغ گاصٍئيل هايغ ٍ  هي

ّاي حاٍي تخاس لشاس  گشدد. دهاي گاصٍئيلي كِ سٍي كَيل تثخيش آى هي

ٍئيلي كِ دس ياتذ. گاص گيشًذ تيـتش اص ػايش ًماغ تاًك افضايؾ هي هي

تاؿذ دهاي آى تِ هشاتة تيـتش اص  تواع هؼتمين تا كَيل تخاس هي

ؿَد ٍ احتوال تثخيش گاصٍئيل تيـتش  گاصٍئيل ػايش ًماغ هخضى هي

تَاًذ تَليذ تخاس  ؿذُ ٍ ّوچٌيي افضايؾ دهاي گاصٍئيل هايغ هي

 [5]گاصٍئيل سا تيـتش ًوايذ.

 رخيشُ گاصٍئيل هخضى  .تثخيش گاصٍئيل دسٍى0.1.0

تاؿذ ٍ ايي َّا  دس هخاصى رخيشُ گاصٍئيل تاالي ػؽح هايغ َّا هي

سػذ. هيضاى تخاس  دس تواع تا گاصٍئيل تا تخاسات آى تِ حالت اؿثاع هي

گاصٍئيل هَخَد دس َّا تؼتگي تِ دهاي گاصٍئيل ٍ دهاي تخاسات آى 

 داسد. 

فاسًْايت  دسخِ 62تؽَس هتَػػ دهاي گاصٍئيل تحَيلي تِ ًيشٍگاُ 

دسخِ فاسًْايت هي تاؿذ . دس صهاى  77تَدُ ٍ دهاي گاصٍئيل هصشفي 

تا تخاس تَليذ ؿذُ تَػػ تَيلشكوكي گشم هي  هخضىهصشف ، گاصٍئيل 

تا  1كِ تيي  [6]   ؿَد . تا تَخِ تِ فـاس خضئي تخاس گاصٍئيل دس َّا 

دسخِ  122دسخِ فاسًْايت تا  68كيلَپاػگال دس دهاي تيي  12

دسخِ فاسًْايت همذاس فـاس تخاس  77تاؿذ دس دهاي  ْايت هيفاسً

 تاؿذ.  ( هي Pisa 0.5803كيلَپاػگال )  4گاصٍئيل دس َّا سا 

(5) 

)(
tantan

exp

ialgasoilinitlgasoilfina

k

vapour

k

pelled
yy

V

V

V

V



















 

دسصذ هايغ  52دسصذ حدن تاًك َّا  ٍ  52تؼٌَاى ًوًَِ چٌاًچِ 

 ؿَد.   ( هحاػثِ هي5تاؿذ. تا اػتفادُ اص ساتؽِ )

kft

ft

v

dv

tan
014803.0

7.14

)145.05803.0(
5.0

3

3








 


 

 

 

 

 

 

 ميسان كسر گازوئيل در اثر تبخير در هواي باالي تانك 2جذول 

هيضاى 

كؼشي تخاس 

گاصٍئيل تِ 

دسصذ 

 حدن تاًك 

كؼش تِ اصائ ّش 

فَت هكؼة 

تاًك دس دهاي 

  oF 122هحيػ 

دسصذ 

 هايغ 

هيضاى 

كؼشي 

تخاس 

گاصٍئيل تِ 

دسصذ 

 حدن تاًك 

كؼش تِ اصائ 

ّش فَت 

هكؼة تاًك 

دس دهاي 

 122حيػ ه
oF  

دسصذ 

  هايغ

0.2728 0.002728 55 0.5456 0.005456 10 

0.2425 0.002425 60 0.5153 0.005153 15 

0.2122 0.002122 65 0.485 0.00485 20 

0.1819 0.001819 70 0.4546 0.004546 25 

0.1515 0.001515 75 0.4243 0.004243 30 

0.1212 0.001212 80 0.394 0.00394 35 

0.0909 0.000909 85 0.3637 0.003637 40 

0.0606 0.000606 90 0.3334 0.003334 45 

0.0303 0.000303 95 0.3031 0.003031 50 

 

هيضاى 

كؼشي 

تخاس 

گاصٍئيل 

تِ دسصذ 

حدن 

 هخضى 

كؼش تِ اصائ 

ّش فَت 

هكؼة تاًك 

دس دهاي 

  77هصشف 

oF صهؼتاى 

دسصذ 

  هايغ

هيضاى 

كؼشي تخاس 

تِ گاصٍئيل 

دسصذ حدن 

 هخضى 

كؼش تِ اصائ 

ّش فَت 

هكؼة تاًك 

دس دهاي 

  77هصشف 

oF صهؼتاى 

دسصذ 

 هايغ 

0.0909 0.000909 55 0.1818 0.001818 10 

0.0808 0.000808 60 0.1717 0.001717 15 

0.0707 0.000707 65 0.1616 0.001616 20 

0.0606 0.000606 70 0.1515 0.001515 25 

0.0505 0.000505 75 0.1414 0.001414 30 

0.0404 0.000404 80 0.1313 0.001313 35 

0.0303 0.000303 85 0.1212 0.001212 40 

0.0202 0.000202 90 0.1111 0.001111 45 

0.0101 0.000101 95 0.101 0.00101 50 

 

هيضاى كؼش گاصٍئيل دس اثش تثخيش دس َّاي تاالي  0دس خذٍل 

ؿثاع سػيذى َّا اص تخاسات گاصٍئيل دس دسصذّاي تشاي تِ ا هخضى

 هختلف ػؽح هايغ آٍسدُ ؿذُ اػت. 
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ؿَد دس صهاى پش تَدى تاًك  ّواًگًَِ كِ دس خذٍل هـاّذُ هي

رخيشُ گاصٍئيل تثخيش آى كاّؾ يافتِ ٍ كؼش گاصٍئيل اص هخضى كوتش 

 .ؿَد هي

 

 

ّاي هختلف  اثش تثخيش دس حدن ًوَداس كؼش گاصٍئيل دس 0-ؿكل

 هيضاى هايغ دس هخضى رخيشُ گاصٍئيل 

 تثخيش گاصٍئيل دس صهاى تخليِ هخضى  .2.2

يكي ديگش اص حالتْاي تثخيش گاصٍئيل دسٍى تاًكْاي رخيشُ 

گاصٍئيل هشتَغ تِ صهاى تخليِ ) صهاى تشداؿت گاصٍئيل اص تاًك تشاي 

 خولِ تاؿذ. گاصٍئيل اص چٌذ ّيذسٍكشتي اص  هصشف ( هي

C11H21,C12H26,C13H30  تـكيل ؿذُ اػت. هياًگيي خشم

  [7]دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. 172  (lb/lb mol)هلكَلي آى 

(6 ) 

3
.

3

3 0685.010*28.4

537*73.10

170*145.0*1

m

kg

ft

lb

RT

MpX

V

m

Tankof

gasoil

iiii








 

( 6هيضاى گاصٍئيل خاسج ؿذُ اص تاًك تذليل تٌفغ اص ساتؽِ )

 تذػت آهذُ اػت. 

هي تاؿٌذ % حدن هشدُ 9تا   %7.5تاًكْاي رخيشُ گاصٍئيل داساي 

تاؿذ  % هي12ٍ تا احتؼاب هي ًيون هيضاى تشداؿت ايي ػؽح حذٍد 

دسصذ حدن تاًك حالت پش ٍ  55ليكي دس صهاى تخليِ تا هياًگيي 

( ٍ فشض صفش 6( ٍ )5خالي هيضاى تثخيش گاصٍئيل تا تَخِ تِ سٍاتػ )

 آيذ.  ( تذػت هي7تَدى هيضاى تثخيش دس صهاى پش تَدى هخضى اص ساتؽِ )

(7  )  

3

4

tan.
3

5

2222

10*75.610*22.4

537*73.10*7.14

170*145.0*1

m

kg

ft

lb

pRT

MpX

V

m

kof

gasoil

iii

alairadition

i

 




 

 هخضىَّاي هحيػ اص هؼيش ًٍت داخل  هخضىخاسج ؿذى گاصٍئيل اص تا

ؿَد ٍ تاػث كاّؾ فـاس خضئي تخاس گاصٍئيل دس دسٍى َّاي تاالي  هي

تثخيش ؿذُ ٍ َّاي هخضى  تاًك ؿذُ ٍ همذاسي اص گاصٍئيل هايغ داخل

 اؿثاع هي گشدد.   هخضىتاالي 

هيضاى تثخيش گاصٍئيل افضايؾ  0ك خذٍل هؽات هخضىتا كاّؾ ػؽح 

   [8]ياتذ. هي

خشٍج تخاسات گاصٍئيل اص هؼيش ًٍت دس صهاى  .2.3

 هخضىپش كشدى 

صهاى پش كشدى هخضى ، َّاي تاالي هخضى كِ تصَست اؿثاع تا تخاس دس 

ؿَد. ايي تِ ايي هؼٌي  تاؿذ اص هؼيش ًٍت تاًك خاسج هي گاصٍئيل هي

ّذس سفتِ ٍ دس هحيػ اًتـاس هخضى  اػت كِ همذاسي اص گاصٍئيل دسٍى

تاػث آلَدگي هحيػ  هخضىياتذ. تخاسات گاصٍئيل خاسج ؿذُ اص  هي

   گشدًذ. صيؼت هي

ّاي َّاي هحيػ تِ دسٍى گاصٍئيل ٍ تاص  ٍسٍد آلَدگي  .3

  اًتـاس آى

تاؿذ تذٍى ّيچ  َّاي هحيػ كِ داساي سؼَتت ٍ گشد ٍ غثاس هي

... ( ٍاسد هخاصى رخيشُ ػَخت گًَِ هاًؼي ) فيلتش ، سؼَتت گيش ٍ .

چؼثذ. سؼَتت هَخَد دس  ؿذُ ٍ تِ خذاسُ هخاصى ٍ ػؽح گاصٍئيل هي

َّا تا ػشد ؿذى ٍ افت دها سٍي خذاسُ داخلي هخضى تمؽيش ؿذُ ٍ 

كسر گازوئيل در اثر تبخير
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ؿَد. گشدٍ غثاس هحيػ خصَصا دس هٌاؼك كَيشي يا  ٍاسد گاصٍئيل هي

ي فلضي  ّا ًضديك تِ كَيش تذليل تاال تَدى ًوك همذاسي اص ًاخالصي

تَاًذ تِ ساحتي ٍاسد گاصٍئيل ؿَد.  هاًٌذ ػذين سا تِ ّوشاُ داسد ٍ هي

ًـاى  0يكي اص آصهايـْاي آًاليض ػَخت هايغ ًيشٍگاُ ًيـاتَس دس ؿكل 

دادُ ؿذُ اػت.تؼعي اص ايي هَاد هؼذًي دس فشآيٌذ احتشاق اكؼيذ ؿذُ 

 [9]ًوايذ. ّاي تَسييي گاص ٍاسد هي ٍ آػيثْاي سا تِ پشُ

 Gasتَستيي گاصّاي ًيشٍگاُ ػيكل تشكيثي ًيـاتَس اص هذل 

Turbine 9001E  هگاٍات دس ؿشايػ  4/100تا ظشفيت اػويISO 

دسخِ ػاًتيگشاد تشاي هحيػ ٍ تشاص ػؽح دسيا ،  15يؼٌي دهاي 

تاؿٌذ ػَخت هصشفي ايي تَستيي گاصّا، گاص  % هي62سؼَتت ًؼثي 

تِ ػٌَاى ػَخت دٍم هَسد ؼثيؼي تِ ػٌَاى ػَخت اصلي ٍ گاصٍئيل 

 گيشد. اػتفادُ لشاس هي

 F9ػَخت هايغ ) گاصٍئيل ( هَسد اػتفادُ دس تَستيي گاصّاي  

تايؼتي داساي هـخصات ػفاسؽ ؿذُ كاسخاًِ ػاصًذُ تاؿذ. يكي اص 

تاؿذ. تيـتشيي فلضات  آلَدگيْاي ػَخت هايغ آلَدگيْاي فلضي هي

، پتاػين ، ػشب ٍ كلؼين  هَخَد دس گاصٍئيل پٌح فلض ٍاًادين ، ػذين

تاؿٌذ . دس صَست ٍخَد هماديش لاتل تَخْي اص ايي فلضات دس هَاد  هي

ؿًَذ. هماديش ايي فلضات تصَست  احتشاق هَخة خَسدگي پشُ تَستيي هي

ppm  ؿًَذ .  يؼٌي رسُ دس هيليَى ٍاحذ ػَخت اًذاصُ گيشي هي

تي ٍخَد ػذين ٍ ٍاًادين دٍ ػٌصشي ّؼتٌذ كِ دس اغلة ػَختْاي ًف

داسًذ . پٌتا اكؼيذ ٍاًادين ٍ ػَلفات ػذين ٍ ػايش فلضات لليايي دس 

ّاي تَستيي  ًوايٌذ. ايي خاكؼتش تِ پشُ دهاّاي تاال ايداد خاكؼتش هي

ؿًَذ ٍ هَخة خَسدگي  گاص چؼثيذُ ٍ دس دهاّاي تاال رٍب هي

گشدًذ . همذاس هداص ّشيك اص ايي ػٌاصش ؼثك  ّاي تَستيي گاص هي پشُ

 [ 6تاؿذ ] صيِ كاسخاًِ ػاصًذُ همذاس هـخصي هيتَ

 
همذاس هداص ؿشايػ گاصٍئيل ٍ فلضات دسٍى آى ؼثك ًظش  0-ؿكل

 ؿشكت ػاصًذُ 

 

كِ تِ ػٌَاى ًوًَِ دس تَستيي گاصّاي ًيشٍگاُ ًيـاتَس ؿشكت 

داص سا اسائِ دادُ اػت . هدوَع  ػذين ٍ پتاػين ه 0آلؼتَم دس ؿكل 

 [10]تَصيِ ؿذُ اػت. ppm 0.4حذاكثش 

گَگشد هَخَد دس ػَخت دس هحفظِ احتشاق ػَختِ يا اكؼيذ هي 

ؿَد ٍ تَليذ دي اكؼيذ گَگشد هي كٌذ ايي هادُ تا همذاس كوي اص 

ػذين ٍ پتاػين تشكية ؿذُ ٍ دس هحفظِ احتشاق تَليذ ػَلفاتْاي 

دس هحذٍدُ  ػذين ٍ پتاػين هي ًوايٌذ . ًمؽِ رٍب ايي ػَلفاتْا

ػولكشد تَستيي گاص هي تاؿذ ٍ ايي هزاتْا سٍي پشُ ّا خوغ هي ؿًَذ ٍ 

دٌّذ كِ هٌدش تِ ػائيذگي خَسدگي داؽ  تا فلض پايِ ٍاكٌؾ اًدام هي

هي ؿَد . تا تَخِ تِ ايٌكِ حزف گَگشد اص ػَخت كاسي ػخت اػت 

هي تَاى تا هحذٍد كشدى ػذين ٍ پتاػين اص ايي ًَع خَسدگي 

كشد . تخاؼش پائيي تَدى دهاي هحصَالت احتشاق دس خلَگيشي 

خشٍخي تَيلش تاص يافت حشاستي ٍ احتوال تـكيل ؿثٌن  تا  ٍسٍد 

 ػَلفاتْا تِ تَيلش اهكاى ايداد اػيذ ػَلفَسيك  ًيض ٍخَد داسد. 
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 نمونه سوخت گازوئيل مورد استفاده در نيروگاه نيشابور آناليسيك 4-شكل

 . ًتايح4

يش گاصٍئيل دس هخاصى رخيشُ گاصٍئيل ًيشٍگاّْا ٍ تشاي كاّؾ تثخ

ّاي هحيػ تِ هخاصى رخيشُ ػَخت دس ايي  كاّؾ ٍسٍد آلَدگي

 تحميك ًتايح صيش حاصل ؿذُ اػت.

حتي الومذٍس ػؼي ؿَد ػؽح هخاصى رخيشُ ػَخت پش تاؿذ  -الف

تا اص هيضاى َّاي تاالي هخضى كاػتِ ؿَد. ّشچِ َّاي تاالي هخضى 

يل پائيي تَدى اًثؼاغ ٍ اًمثاض گاصٍئيل هايغ ، گاصٍئيل كوتش تاؿذ تذل

كوتشي تثخيش ؿذُ ٍ دس صهاى تٌفغ تاًك تخاس گاصٍئيل كوتشي اص آى 

 خاسج ؿَد. 

فيلتش ٍ سؼَتت گيش  هخاصى رخيشُ ػَختتش سٍي هؼيش ًٍت  –ب 

ًصة ؿَد تا هاًغ ٍسٍد گشدٍ غثاس ٍ سؼَتت هَخَد دس َّا تِ داخل 

 غ  گشدد.  تاًك دس صهاى تٌف
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