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   بنمل وزم افشار شبیٍ ساسی ي بُیىٍ ساسی فزایىد تصفیٍ اتان ياحد الفیه

   Aspen Hysys 8.8 

 

هبّؾْز، داًؾىذُ هٌْذعی ؽیوی، ، داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ فزآیٌذ ّبی جذاعبسی ،داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی ؽیوی پگاٌ مزمی:

 هبّؾْز، ایزاى

 فٌؼت ًفت اَّاسداًؾگبُ گبس ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ هٌْذعی  دوتزی هٌْذعی ؽیوی، : مسعًد آقاجاوی
Pegahkarami89@gmail.com 

 

 

 

 

  چنیدٌ:

 جْت چْبر التقبدی هبّؾْزّبی هٌغمِ ٍیضُ یىی اس پتزٍؽیوی تقفیِ اتبى فزایٌذ عبسیعبسی ٍ ثْیٌِثِ ؽجیِایي همبلِ  در

عبسی ؽذُ اعت. در ایي فزایٌذ ثب ثْیAspen Hysys-Version 8.8ٌِ  رافشاثب اعتفبدُ اس ًزمٍاحذ ی جزیبى فزایٌذی افل

وِ در تَهبى در عبل  5785314420 هؼبدل ویلَ صٍل در عبل 57853142400ثزاثز دعتگبُ اًتمبل حزارت همذار  دٍافشٍدى 

عبػت  در صٍل ویلَ 29161 در ایي ٍاحذ عجت هی ؽَد عبسیثْیٌِهشایبی  گزدد.رٍد ثِ عیغتن ثبس هیهیر ّذ حبضز حبل

در هجذل حزارتی خزٍجی ثزج جذة درویلَ صٍل در ویلَگزم ثز درجِ عبًتیگزاد  11/2 بس اتبى تقفیِ ؽذُ ثب ظزفیت گزهبییگ

E-108 وبّؼ  عبػت در صٍل ویلَ 1845900ثِ همذار ثبر حزارتی پیؼ گزهىي اتبى  ٍگزهتز ؽذُ  درجِ عبًتیگزاد 30 تب

جْت گزم خزٍجی ثزج دفغ  گبسّبیاًزصی در خزٍجی ثزج دفغ اس  E-103ثب اعتفبدُ اس هجذل حزارتی  ّوچٌیي یبثذ.هی

ثِ هیشاى  آى ثؼذ اس اعت وِ ایي خَد عجت وبّؼ ثبر حزارتی وَلزاعتفبدُ ؽذُ  T-2001خزٍجی ثزج  MEAوزدى 

 یبثذ.وبّؼ هیجزهی آة خٌه وٌٌذُ وَلز  ًتیجِ دثی ٍ در ؽَدهیعبػت  در صٍل ویلَ 77060

 ثزج جذة، ثزج دفغ، آهیيتقفیِ اتبى، ثْغبسی فزایٌذ،  ملیدی: ياصگان       
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 مقدمٍ :-1

ؽجیِ عبس ّوَارُ هذًظز ثَدُ اعت.  ؽجیِ عبسی ٍ ثْیٌِ عبسی فزایٌذّب در ػلن هٌْذعی ؽیوی ثىوه ًزم افشارّبی       

یىی اس ٍاحذّبیی وِ ثْغبسی ٍ افشایؼ راًذهبى در آى ثغیبر حبئش اّویت هی ثبؽذ ٍ تمزیجب در ّوِ جبی فٌؼت وبرثزد دارد 

یىی اس هتذاٍلتزیي رٍؽْب جْت ؽیزیي عبسی گبس تزػ اعتفبدُ اس هحلَلْبی  .[2]ٍاحذ تقفیِ گبس ٍ ؽیزیي عبسی آى اعت

ؽَد وِ  اس گبس عجیؼی اس ثزجْبی جذة عیٌی دار اعتفبدُ هی H2S  ٍCO2یجبؽذ. در فٌؼت جْت جذاعبسی آهیي ه

ًوبیٌذ اس آًجبئیىِ ٍجَد ایي لجیل تزویجبت اعیذی  هحلَلْبی آهیي در ایي ثزجْب گبسّبی اعیذی را اس گبس عجیؼی جذا هی

ٍرٍد گبس عجیؼی ثِ خظ لَلِ اس حذف ؽذى آًْب اعویٌبى ؽَد ثبیذ لجل اس  هَجَد در گبس تزػ عجت خبفیت خَرًذگی هی

ایي ػول هؼوَال ثب اعتفبدُ اس هحلَلْبی آثی آلىبًَل آهیٌْب ثِ ػٌَاى هحلَل ًظیف وٌٌذُ ثب حذف تزویجبت  حبفل وزد.

ذُ گیزد.گبسّبی جذة ؽ اعیذی عَلفیذ ّیذرٍصى ٍ دی اوغیذ وزثي اس گبس عجیؼی جْت ؽیزیي عبسی گبس تزػ فَرت هی

آهیٌْب ثِ اًذاسُ وبفی لَی  ثز رٍی آهیي اس هحلَل آهیي جذا ؽذُ ثغَریىِ هیتَاى اس هحلَل آهیي هجذدا اعتفبدُ ًوَد.

( ًتیجِ حاللْبی ؽیویبیی )آهیٌْب ًیغتٌذ وِ ثتَاًٌذ توبم هزوبپتبًْبی اتیل ٍ هتیل را اس جزیبى گبس هبیغ حذف وٌٌذ؛ در

ثىبر هیزًٍذ وِ ًبخبلقیْبی افلی هَجَد ٍ هؾىل سا عَلفیذ ّیذرٍصى ٍ دی اوغیذ  سهبًی ثزای ؽیزیي عبسی جزیبى گبسی

ثِ تزتیت عبختبر هَلىَلی چٌیي هی  خبًَادُ آلىبًَل آهیي ّب وِ در فٌؼت ؽیزیي عبسی گبس ثىبر هی رًٍذ .[3]وزثي ثبؽٌذ

 :   ثبؽٌذ

 (    MEA : HO-C2H4-NH2هًََاتبًَل آهیي )  •

 {    DEA : ( HO-C2H4 )2=NHدی اتبًَل آهیي}   •

      TEA : ( HO-C2H4 )3=N  )تزی اتبًَل آهیي ) •

     ( DGA  :  HO-C2H4-O-C2H4-NH2 )دی گال یىَل آهیي  •

 {  (DIPA : ( HO-C3H6)2=NHدی ایشٍ پزٍپبًَل آهیي}  •

 [8]{  ( MDEA : (  HO-C2H4)2=N-CH3 هتیل دی اتبًَل آهیي}  •

ؽیزیي ؽذُ خَران فٌؼت پتزٍؽیوی هی گزدد غلظت ثیؼ اس حذ اعتبًذارد گبس ّبی ثخؼ ثشرگی اس گبس عجیؼی        

یه هَلىَل آهیي حذالل دارای یه گزٍُ ّیذرٍوغیل ٍ یه  اعیذی فزآیٌذ ّبی پتزٍؽیویبیی را ثب اختالل هَاجِ هی وٌذ.

هیىٌذ ٍ گزٍُ آهیي خبفیت گزٍُ  آهیي اعت.گزٍُ ّیذرٍوغیل ثبػث وبّؼ فؾبر ثخبر ٍ ثِ افشایؼ حاللیت در آة ووه 

ویفیت تبثیز آهیٌْب در جذة ّز دٍ گبس اعیذی ثِ  .[5]للیبیی ثزای حذف گبسّبی اعیذی را در هحلَلْبی آثی ثَجَد هی آٍرد

ذرت ثبالی حاللیت :  لحالل هٌبعت تبثغ ػَاهلی اسلجیل خبفیت ثبسی ثغتگی دارد ٍ هیشاى خبفیت ثبسی آهیٌْب هتفبٍت اعت.

ثزگؾت پذیزی آعبى ٍاوٌؼ ثیي حالل ٍ ػبهل اعیذی، فؾبر ثخبر حالل، درجِ خَرًذگی حالل، ّشیٌِ خزیذ ی، گبسّبی اعیذ

حالل، ٍیغىَسیتِ حالل )التقبدی ثَدى ّشیٌِ پوپبص ٍ اًتمبل( هی ثبؽذ. اس ًظز خَاؿ ػوَهی هٌجولِ غیز عوی، غیز لبثل 

یي ّن ثغیبر هْن هی ثبؽذ، تب وٌَى تجزثِ ّبی ػولیبتی ثبثت وزدُ احتزاق، اس ًظز ؽیویبیی پبیذار ٍ ًمغِ ؽزٍع اًجوبد پبی

 .[4]اعت وِ خبًَادُ آلىبًَل آهیي ّب هجوَػِ خَاؿ هذوَر را دارا هی ثبؽٌذ
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 شزح فزایىد :-2

هی CO2 حجوی   %0.82ؽبهل ثیؼ اسوِ  ( تبهیي هیؾَدBattery limitٍاحذ )  B.Lخَران اتبى ٍاحذ وِ اس        

حالل ثب CO2 جْت حذف  هی ثبؽذ یه پزٍعظ ؽغتؾَی ؽیویبئی CO2ایٌىِ خَران حبٍی همبدیز سیبدی اس  ثؼلتثبؽذ 

 [6] ( در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.MEAهًََاتبًَل آهیي )

 :اس خًراك گاسی اتان CO2حذف -2-1

حجوی هیزعذ ppm 50 ثغَر یىِ درفذ آى تمزیجب ثِ  هی گزدد، CO2جزیبى اتبى ػبری اس  MEAدر ٍاحذ ؽغتؾَ ثب        

( ؽذُ ٍ جْت جذا عبسی گبس اعیذی ثغزف پبییي T-2001) MEAٍارد ثزج ؽغتؾَ ثب  22عجه اس عیٌی  MEAهحلَل 

جزیبى هی یبثذ تز ویجبت تزػ ًیش ثَعیلِ جذة ؽیویبئی اس اتبى جذا هی گزدد.در ثبالی ثزج ًیش ، همبدیز جشئی حالل اس عزیك 

تحت  T-2001در رٍی چْبر عیٌی اضبفی اس گبس خبلـ عبسی ؽذُ جذا هی ؽَد گبس اتبى خزٍجی اس ثزج  BFWغتؾَ ثب ؽ

        درجِ در پیؼ گزم وي اتبى ثز گؾتی 50ثب گبسّبی ثز گؾتی اس ٍاحذ اتیلي هخلَط ؽذُ ٍ ٍ تب دهبی  bar 17فؾبر  

(E-2113گزم هی ؽَد عپظ ثِ وَرّبی وزا )فؾبر جزیبى اتبًی وِ اس  هی گزدد. یٌگ ارعبلوbattery limit  هی آیذ در

وٌتزل ؽذُ ٍ ایي جزیبى ٍارد ثخؼ پبییٌی ثزج  (T-2001ثزج  Overhead)فؾبر  PIC-20107 درجِ تَعظ37دهبی 

گبس اتبى ثقَرت جزیبى  ًب ّوغَ ثب هحلَل  اًجبم هی گیزد. bar17هی گزدد توبهی ػولیبت تحت فؾبر  T-2001جذة 

MEA  ٍارد ؽذُ ٍثغزف پبییي هی آیذ، ثغوت ثبال جزیبى هی یبثذ. هحلَل  22عجه وِ اس ثبالی عیٌیMEA  عجه اس

( در (FIC-20111عجه ًیش تَعظ  MEAهمذار جزیبى  ٍارد ثزج هی گزدد .  P-2071A/Bعجه  MEAعزیك پوپ 

هی آیذ ، در هحل  Battery limitٍاحذ  B.Lهَجَد در جزیبى گبسی اتبى وِ اس  CO2. درجِ وٌتزل هی گزدد 45دهبی 

ثزلزار هی وٌذ. در ًتیجِ ثغَر هزتت ٍ پی در پی گبس جزیبى یبفتِ  MEAجذة خَد یه ٍاوٌؼ ثز گؾت پذیز ثب هحلَل 

خَاّذ  CO2جزیبى یبفتِ ثغوت پبییي ثزج اًجبؽتِ اس  MEAؽذُ ٍاسعزف دیگز هحلَل  CO2ثغوت ثبال ، ػبری اس ّز گًَِ 

 BFW عیٌی تؼجیِ ؽذُ اعت . در ایي لغوت گبس هجذدا ثب  4عجه ثِ ثزج ًیش  MEAتشریك هحلَل  ؽذ. در ًمغِ

(Boiler feed water  ؽغتؾَ دادُ هیؾَد تب ّوِ هحلَل ثبلیوبًذُ در گبس ثبسیبفت ؽَد ٍ ّوچٌیي اتالف هحلَل )MEA 

 P-5472A/Bاس پوپ وٌذاًظ  BFWؽَد ثحذالل رعیذُ ٍاس خَردگی تجْیشات هزثَط ثِ جزیبى پبییي دعتی جلَگیزی 

( وٌتزل  FIC-20110تَعظ ) 26تبهیي هی گزدد ٍ همذار جزیبى آى لجل اس ٍارد ؽذى ثِ ثزج در لغوت ثبالئی عیٌی ؽوبرُ 

( تجْیش ؽذُ اعت. ثٌب ثزایي (Demisterًن گیز  در لغوت ثبالئی ًیش ثب یه رعَثت گیز یب MEA ثب هی گزدد ثزج ؽغتؾَ

 [6] عزی ثزج، ػبری اس ّز گًَِ لغزات هبیغ هی گزدد.هحقَل ثبال 

 : MEA هحلَل ءاحیب-2-2

در آًجب ػبری  احیبء خَاّذ ؽذ ٍ MEA ثزج احیبء در هحلَل آهیي اًجبؽتِ ؽذُ وِ هحلَل آهیي غٌی ًیش ًبهیذُ هیؾَد       

 MEA(T-2002،)در ثزج احیبء . ٍارد هیگزدد MEA( ؽغتؾَ ثب T-2001دٍثبرُ ثِ ثزج ) خَاّذ ؽذ ٍ CO2اس ّزگًَِ 

CO2  0.7در فؾبر حذٍدbar ٍ 100هحذٍدُ دهبی ثیي  درC-200C ؽَد فؾبر هَرد ًظز تَعظ اس حالل جذا هی      

PIC-20505 ( وٌتزل هیگزدد. گبس ػزیبى عبسStripping)  هَرد ًیبس ثخبر هی ثبؽذ وِ در ریجَیلزE-2011  اس تجخیز

 E-2014غٌی ؽذُ در جزیبى ٍرٍدی هجذل  MEAثخؾی اس آة هَجَد در حالل حب فل هی گزدد. فؾبر هحلَل

(lean/rich   MEAتَعظ ) LV-20104  14.3اس فؾبر حذٍد Bar  0.7ثِ فؾبر Bar .در اثز اًجغبط( در  تملیل هی یبثذ(
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 در رخ هی دّذ.  CO2)تجخیز ًب گْبًی( Flashثٌبثزایي  ٍثغیبر ون اعت  MEAدر هحلَل  CO2ایي فؾبر لبثلیت اًحالل 

تؾىیل ؽذُ وِ ثِ  sour gasاس گبسّبی تزؽی  بفبس گبسی اعبع یه جزیبى دٍ فبسی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. T-2002ٍرٍدی 

( اس Distributerعوت ثبال جزیبى هی یبثذ. فبس هبیؼی وِ ثِ عوت پبییي حز وت هی وٌذ پظ اس ػجَر اس یه تَسیغ وٌٌذُ )

پبییٌی هی ؽَد ٍ  Packing )دلیمب اس جب ئیىِ فبس هبیغ ٍارد یه تَسیغ وٌٌذُ ثبًَیِ ٍ ثبالیی هی گذرد. Packingهیبى 

هبیغ وِ ثغوت   MEA در ثخؼ پبییٌی ثزج فَرت هی گیزد هحلَل Chimney trayایٌىبر لجل اس جوغ ؽذى آى در 

 gasپز ؽذُ اعت تحت توبط ثغیبر ًشدیىی ثب گبس ػزیبى عبس ) Packingب پبییي هی ایذ در ثخؾْبیی اس ثزج وِ ث

Stripping.ثغَریىِ تزویجبت تزػ تمزیجب ثغَر وبهل اس هحلَل جذا هیؾَد ٍ ٍلتی وِ هحلَل ثِ  ( لزار هی گیزد

Chimney بى عبسی هیزعذ وبهال اس ایي تزویجبت ػبری هیگزدد. ایي ًىتِ ثزای فزاّن وزدى ؽزایظ السم جْت ػزی

(Stripping وبهل ٍ ضزٍری)CO2  در ثزج احیبء ثغیبر حبئش اّویت اعت تب اس رّب وزدى اضبفیCO2 ٍ  ًتیجتأ خَردگی در

 جزیبى هی یبثذ ٍ E-2011عوت ریجَیلز ِ ث T-2002ثزج  Chimney trayعجه در  MEAهحلَل ریجَیلز اجتٌبة ؽَد.

 MEAّذایت هیگزدد. ثخؼ هبیغ، هحلَل  T-2002ثزج  bottcm ثِعپظ  تَعظ ثخبر تجخیز ؽذُ ٍ ئیدر آًجب ثغَر جش

Lean  را تؾىیل هی دّذ وِ ٍاردT-2001 .ثخبر(،گبس ػزیبى عبسی اعت وِ ثِ عوت ثبالی ثزج  فبس گبسی )ػوذتب هی گزدد

 4خزٍج اس ثزج اس ساد ؽذُ اس خَران لجل اس آ  Sour gasجزیبى هی یبثذ ٍ پظ اس ػجَر اس ّز دٍ پىیٌگ ٍ هخلَط ؽذى ثب 

 [6] عیٌی ثبالیی ػجَر هی وٌذ.

 

 

 [7]بزج جذب فزایىد تصفیٍ گاس ياحد گزم مارخاوٍ الفیه PFD–1شنل
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 [7]بزج دفع فزایىد تصفیٍ گاس ياحد گزم مارخاوٍ الفیه PFD–2شنل

 : ّبی پزٍعظ در ؽزایظ ػولیبتی ًزهبلدادُ -2-3

 :MEA در T-2001 ثزج ؽغتؾَ ثبدادُ ّبی ثزج جذة یب -2-3-1

 هىبى / ثخؼ ( Kg/hr )جزیبى  ( , bar )فؾبر  دهب )درجة عبًتیگزاد(

 16.6  PIC-20107 فؾبر ثزج / 

37  29419 
 ٍرٍدی اس / خَران اتبى گبسی

T-2001 / FI-20102 

45 16.6  TI-20108  جزیبى /Over head 

42   TI-20103  جزیبى /bottom 

44.5  10631 
 عجه ثِ ثخؼ هیبًی  MEAجزیبى 

FIC-20111 / TI-20302 

  500 
 ثِ ثخؼ ثبالئی BFWجزیبى 

FIC-20110 
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50  Vol.ppm AI-20109  غلظت /Co2 

246  mbar PDI-20106 افت فؾبر ول / 

 T-2001   MEA[6] بزج شستشً با   دادٌ َای پزيسسی -1جديل

 : T-2002  MEAثزج احیبء دادُ ّبی -2-3-2

 هىبى / ثخؼ ( Kg/hr )جزیبى ( , bar )فؾبر  عبًتیگزاد(دهب )درجة 

 0.7  PI-20453 فؾبر ثزج / 

102   
 غٌی MEAٍرٍدی اس / خَران 

T-2002 , TI-20303 

109 0.7  TI-20406  جزیبى /Over head 

120   TI-20402  جزیبى /Bottom 

42 mbar PDI-20404 افت فؾبر ول / 

 T-2002  MEA [6]بزج احیاء دادٌ َای پزيسسی -2جديل

 : ّبی پزٍعغی Dataدیگز  -2-3-3

 هىبى / ثخؼ ( Kg/hr )جزیبى  ( bar g )فؾبر  دهب )درجة عبًتیگزاد(

39 19 29419 
B.L خَران اتبى / 

FI20102,PI20162,TI20161 

43  2126 
MEA    عجه اسFT-2041/52 

/FI20160/TI20302 

120   
MEA   ِعجه ٍرٍدی ثE-2014 

TI-20402 

57   
MEA   عجه خزٍجی اسE-2014 

TI-20352 

57   
MEA   ِعجه ٍرٍدی ثE-2015 

TI-20352 
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 [6]دیگز دادٌ َای پزيسسی-3جديل

 

 [7]دادٌ َای فزایىدی بزج جذب فزایىد تصفیٍ گاس ياحد گزم مارخاوٍ الفیه –4جديل

40   
MEA   ِعجه خزٍجی ثE-2015 

TI-20302 

42   
MEA   ِغٌی ٍرٍدی ثE-2014 

TI-20103 

100.g   
MEA   غٌی خزٍجی اسE-2014 

TI-20303 

152 3.5 1364 
Steam   در ٍرٍدیE-2011 

FIC-20405,PIC-20407 

 0.6 363 
 D-2031گبس تزػ خزٍجی اس 

FI-20504,PIC-20505 

  396 FIC-20506 جزیبى پغبة / 

15  W .%  غلظتMEA  / در هحلَلAP20157 
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 [7]دادٌ َای فزایىدی بزج دفع فزایىد تصفیٍ گاس ياحد گزم مارخاوٍ الفیه –5جديل

 

 شبیٍ ساسی فزایىد :-3

در ایي هزحلِ اثتذا ثب دادُ ّبی تزویت اجشاء جزیبى ٍ هؼبدلِ حبلت وِ هؼوَال هؼبدلِ آهیي ثزای حبلت اعتفبدُ اس عیبل        

آهیي اعتفبدُ هی ؽَد ٍ ًیش دادُ ّبی ػولیبتی اس جولِ دهب ٍ فؾبر ٍ فلَ ٍ تزویت درفذ هَلی اجشاء جزیبى لذا فزایٌذ تقفیِ 

وِ  PFDِ ّبی الفیي هٌغمِ ٍیضُ التقبدی ثٌذر هبّؾْز را ثىوه ًمؾِ ّبی فزایٌذی اتبى در ٍاحذ گزم یىی اس وبرخبً

 تَضیحبت آى پیؾتز ارائِ گزدیذ ٍ ؽزح فزایٌذ ٍاحذ هزثَعِ ؽجیِ عبسی هی وٌین.
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 شبیٍ ساسی فزایىد تصفیٍ اتان ياحد الفیه –3شنل

َر وِ هالحظِ هی ؽَد هیشاى دی اوغیذ وزثي ثِ وِ ًتیجِ ؽجیِ عبسی در جزیبى خزٍجی ثِ ؽزح سیز هی ثبؽذ ٍ ّوبًغ

 حذالل همذار خَد رعیذُ اعت وِ ّوبى ّذف هغلَة فزایٌذ ٍاحذ هی ثبؽذ.

 

 وتایج شزایط عملیاتی گاس خزيجی-6جديل

 

 وتایج آوالیش گاس خزيجی-7جديل
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 با در وظز گزفته اوتگزاسیًن حزارتی در فزایىد :ياحد بُیىٍ ساسی  -4

. [1]حزارتی دعتگبّی اعت وِ ثب اًتمبل حزارت ثیي دٍ یب چٌذ عیبل فزایٌذی اس ثبر حزارتی ّیتز ٍ وَلز هی وبّذهجذل        

ٍ  E-107ّوبى هجذل حزارتی  E-2014ٍاحذ را ثب ًزم افشار ؽجیِ عبسی هیىٌین وِ در آى هجذل حزارتی  در ایي راعتب

ّوبى دٍ هجذلی اعت وِ ثب  E-108  ٍE-103هی ثبؽذ ٍ هجذلْبی حزارتی ّوبى وَلز  E-2015ّویٌغَر هجذل حزارتی 

م وبرخبًِ الفیي یىی اس هجتوؼْبی ثب پیٌچ لغوت تقفیِ اتبى ٍاحذ گزتَجِ ثِ آًبلیش پیٌچ ثِ عیغتن اضبفِ ؽذُ اًذ. 

        ذل حزارتیوِ ّوبى هج E-108  ٍE-103  ٍE-107هجذل حزارتی  3پتزٍؽیوی هٌغمِ ٍیضُ التقبدی هبّؾْز ٍ ثب 

E-2014 لذا هیشاى  هیجبؽذ kj/h3886060  در عغح توبط اًزصیm
ثزای جزیبًْبی گزم ثِ عزد اس ثبر حزارتی  38/817 2

ثِ ّویي هیشاى اًزصی وِ ًیش ثزای جزیبًْبی عزد جْت . وَلزّب وبعتِ ؽذُ ٍ ثِ ًفغ ٍاحذ ثْغبسی اًزصی فَرت گزفتِ اعت

ب وبعتِ هی ؽَد ٍ جوؼب ثزای وبعتِ ؽذى اس ثبر حزارتی ّیتزّب ٍ وَلزّب ثِ هیشاى دٍ ثزاثز همذار گزهبیؼ اس ثبر حزارتی ّیتزّ

دالر در عبل  1945250هؼبدل  kj/year68083771200هحبعجِ ؽذُ در آیتن اٍل اًزصی ثِ ًفغ عیغتن هی گزدد وِ ثزاثز 

 هی ثبؽذ.

 

 حزارتی اضافٍ شدٌشبیٍ ساسی ياحد بُیىٍ شدٌ با ومایش مبدلُای –4شنل

وِ ثب تَجِ ثِ آًبلیش پیٌچ ثِ عیغتن اضبفِ ؽذُ اًذ، هؾخـ ؽذُ  E-108 ٍE-103در ؽىل فَق هجذلْبی حزارتی        

لغوت تقفیِ اتبى ٍاحذ گزم وبرخبًِ الفیي یىی اس هجتوؼْبی پتزٍؽیوی هٌغمِ ٍیضُ التقبدی  اعت ٍ ثب اًتگزاعیَى حزارتی

ثزاثز ثزای جزیبًْبی گزم ثِ عزد هیشاى اًزصی ثبسگؾتی ثِ عیغتن  فَق ثِ فزایٌذ لجلیذل حزارتی هبّؾْز ٍ ثب افشٍدى دٍ هج

kj/h3302120  هؼبدلkj/year28926571200  در عغح توبطm
هؼبدل اس ثبر حزارتی وَلزّب وبعتِ ؽذُ وِ  28/528 2

تَهبى فزفِ جَیی در عبل هی ثبؽذ ػالٍُ ثز وبعتِ ؽذى اس ثبر حزارتی ّیتزّب اس ثبر حزارتی وَلزّب ّن  2892657120
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وبعتِ هی ؽَد پظ جوؼب ثزای وبعتِ ؽذى اس ثبر حزارتی ّیتزّب ٍ وَلزّب ثِ هیشاى دٍ ثزاثز همذار هحبعجِ ؽذُ ثِ ًفغ 

حبل ثِ  تَهبى در عبل ثِ ًفغ عیغتن هی ثبؽذ. 5785314420هؼبدل  kj/year57853142400عیغتن هی گزدد وِ ثزاثز 

هی  Aspen Hysys-Version 8.8تَعظ ًزم افشار  E-108 ٍE-103ثزرعی ًتبیج حبفل اس گشارػ گیزی هجذلْبی 

لذا  m258/10هیشاى عغح تجبدل حزارت ثزاثز  ثب E-103ًتبیج حبفل اس گشارػ گیزی هجذل حزارتی  تحلیلپزداسین. در 

ًتبیج حبفل اس گشارػ گیزی هجذل  تحلیلدر  هی ثبؽذ ٍ kj/hr 77060هیشاى اًزصی هَرد تجبدل در هجذل حزاتی ثزاثز ثب  

لذا هیشاى اًزصی هَرد تجبدل در هجذل حزاتی ثزاثز ثب  m27/517ثب هیشاى عغح تجبدل حزارت ثزاثز  E-108حزارتی 

kj/hr1574000.هی ثبؽذ 

 

 

 مقایسٍ دي ياحد با یندیگز –5شنل

همبیغِ دٍ ٍاحذ ثب یىذیگز در لجل ٍ ثؼذ اس ثْیٌِ عبسی اعت وِ در عوت راعت ٍاحذ ثْیٌِ عبسی ؽذُ ٍ در ؽىل فَق        

 .عوت چپ ٍاحذ اٍلیِ ٍجَد دارد

 : وتیجٍ گیزی-5

ثزاثز ثزای جزیبًْبی گزم ثِ عزد وِ  E-108  ٍE-103هیشاى اًزصی ثبسگؾتی ثِ عیغتن ًبؽی اس دٍ هجذل حزارتی  -5-1

kj/year28926571200  ِتَهبى در عبل هی ثبؽذ ػالٍُ ثز  2892657120هؼبدل اس ثبر حزارتی وَلزّب وبعتِ ؽذُ و

وبعتِ ؽذى اس ثبر حزارتی ّیتزّب اس ثبر حزارتی وَلزّب ّن وبعتِ هی ؽَد پظ جوؼب ثزای وبعتِ ؽذى اس ثبر حزارتی ّیتزّب 

هؼبدل  kj/year57853142400یشاى دٍ ثزاثز همذار هحبعجِ ؽذُ ثِ ًفغ عیغتن هی گزدد وِ ثزاثز ٍ وَلزّب ثِ ه

 تَهبى در عبل هی ثبؽذ. 5785314420
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ثِ فزایٌذ افشٍدُ هی  E-108 ٍE-103 اًتگزاعیَى حزارتی تؼذاد دٍ ػذد هجذل حزارتی ثْیٌِ عبسی فزایٌذ ثىوه ثب -5-2

 ؽَد. 

 kj/hrلذا هیشاى اًزصی هَرد تجبدل در آى ثزاثز ثب   m258/10هیشاى عغح تجبدل حزارت ثزاثز  بث E-103هجذل حزارتی  -5-3

 هی ثبؽذ.  77060

لذا هیشاى اًزصی هَرد تجبدل در آى ثزاثز ثب  m27/517ثب هیشاى عغح تجبدل حزارت ثزاثز   E-108هجذل حزارتی -5-4

kj/hr1574000.هی ثبؽذ 
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