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 اًتگزاسیَى حزارتی در فزایٌذ تصفیِ اتاى ٍاحذ الفیي تنول آًالیش پیٌچ

 

ؿیوی، ، داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هبّـْش، داًـىذُ هٌْذػی فشایٌذّبی جذاػبصیداًـجَی وبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ؿیوی،  پگاُ مزهی:

 هبّـْش، ایشاى

 ًفت اَّاص داًـگبُ صٌعت گبص گشٍُ هٌْذػی عضَ ّیئت علوی دوتشی هٌْذػی ؿیوی،:  هسعَد آقاجاًی

Pegahkarami89@gmail.com 

 

 

 

 

            چنیذُ:

اػتفبدُ اص ایي همبلِ ؿجىِ هجذلْبی حشاستی ٍاحذ تصفیِ اتبى ٍاحذ الفیي جْت چْبس جشیبى فشایٌذی اصلی ٍاحذ ثب  دس

ػبصی ؿذُ اػت. دس ایي فشایٌذ ثب افضٍدى ثْیٌِ  Aspen Energy Analyzing 8.8افضاسووه ًشمِ اًتگشاػیَى حشاستی ث

اص ثبس  ػبل دسویلَ طٍل  28926571200 ثشاثشثشای جشیبًْبی گشم ثِ ػشد  E-103  ٍE-108دٍ دػتگبُ اًتمبل حشاست 

 ٍ جوعب هیضاى  ؿَدوبػتِ هی ًیضّب ّیتشاص ثبس حشاستی وَلشّب بػتِ ؿذى اص ثبس حشاستی عالٍُ ثش وٍ  حشاستی وَلشّب وبػتِ ؿذُ

سٍد ثِ وِ دس حبل حبضش اص ػیؼتن ّذس هیتَهبى دس ػبل  5785314420هعبدل اًشطی  ویلَ طٍل دس ػبل 57853142400

گبص اتبى تصفیِ ؿذُ ثب ظشفیت  ویلَگشم دس ػبعت 29161ؿَد ػبصی دس ایي ٍاحذ ػجت هیهضایبی ثْیٌِ .گشددػیؼتن ثبص هی

 دسجِ 30تب   E-108دس هجذل حشاستی خشٍجی ثشج جزة  دسویلَ طٍل دس ویلَگشم ثش دسجِ ػبًتیگشاد  11/2گشهبیی 

یبثذ. ّوچٌیي ثب وبّؾ هی ػبعت دس طٍل ویلَ 1845900حشاستی پیؾ گشهىي اتبى ثِ همذاس  گشهتش ؿذُ ٍ ثبس ػبًتیگشاد

خشٍجی  MEAدس خشٍجی ثشج دفع اص اًشطی گبصّبی خشٍجی ثشج دفع جْت گشم وشدى  E-103 اػتفبدُ اص هجذل حشاستی

ویلَ طٍل دس ػبعت  77060 حشاستی وَلش ثعذ اص آى ثِ هیضاى اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ایي خَد ػجت وبّؾ ثبس T-2001ثشج 

 یبثذ.ًتیجِ دثی جشهی آة خٌه وٌٌذُ وَلش وبّؾ هی ؿَد ٍ دسهی
 

     

 تصفیِ اتبى، اًتگشاػیَى حشاستی، هجذل حشاستی ملیذی: ٍاصگاى
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 هقذهِ: -1

ثْیٌِ  شهَدیٌبهیىی هی ثبؿذ. ایي ّذفپیٌچ یه سٍؽ ثشای حذالل وشدى هصشف اًشطی ثش اػبع هحبػجبت ت في آٍسی       

، سٍؿْبی تبهیي اًشطی فشایٌذ ٍ ؿشایظ عولىشد آى حبصل هی ؿَد. ایي دس هجذلْبی حشاستی ی حشاستوشدى ػیؼتوْبی ثبصیبث

، اًتگشاػیَى اًشطی یب اًتگشاػیَى تىٌَلَطی پیٌچ ًیض هعشٍف (Heat integration)  ّبی اًتگشاػیَى حشاستی ثِ ًبم في آٍسی

 .[2]ٍ[1] اػت

،  ّوَاسُ اّذاف وبّؾ ّضیٌِ ٍاحذ ؿیشیي ػبصیفشایٌذ دس ایٌجب ثب یه ثشسػی علوی تجشثی ٍ ثذٍى تغییش دس اصل        

  وبّؾ هصشف آهیي دس گشدؽ، وبّؾ هصشف اًشطی دس ثشج احیبء آهیي ٍ افضایؾ ظشفیت ٍاحذ ؿیشیي ػبصی دًجبل هیگشدد.

آالیٌذُ  یهمبدیش داسای دس هَسد گبص عجیعی وِ عوَهب اص هخبصى صیش صهیٌی یب گبصی ثذػت هی آیذ جشثیت -ثشسػی علوی ثب

 20ppm-5وِ وبّؾ آى تب حذ  ی هی ثبؿذدس گبصعوذُ تشیي ًبخبلص  H2Sآالیٌذُ   .هی ثبؿٌذ CO2 ٍH2Sّبی اػیذی 

 SO2گبص ػوی تَلیذ ثبعث ٌّگبم ػَختي  ٍحجوی ضشٍسی اػت، صیشا ایي آالیٌذُ ثبعث خَسدگی لَلِ ّب ٍ تبػیؼبت ؿذُ 

ایجبد آلَدگی ٍ خَسدگی ػغح فَالدی هی ؿَد ٍ همذاس هجبص  ،اسصؽ حشاستی گبص  وبّؾ دس گبص ثبعث  CO2هی ؿَد.آالیٌذُ

یٌذُ ّبی هی ثبؿذ. لزا جْت جلَگیشی اص خَسدگی ٍ دیگش هـىالت هی ثبیؼت ایي آالدسصذ حجوی  1-3آى حذاوثش ثیي 

، MEAَل آهیي ّبی ًظیش جْت جذاػبصی ایي آالیٌذُ ّبی اػیذی هذت صیبدی اػت وِ اص آلىبً اػیذی اص گبص جذا ؿًَذ.

DEA  اػتفبدُ هی ؿَد ٍ ایي عول دس ثشج جزة تَػظ آهیي دس ٍاحذ ؿیشیي ػبصی گبص صَست هی گیشد وِ هیضاى ایي

( دسصذ حجوی لبثل تحول 1-3تب حذٍد ثؼیبس ثبالتشی ) CO2وبّؾ هی دّذ. دس صَستیىِ   ppmآالیٌذُ ّب سا دس گبص تب حذ 

 [.8اػت ]

 شزح فزایٌذ :-2

هی CO2 حجوی   %0.82( تبهیي هیـَد وِ ؿبهل ثیؾ اصBattery limitٍاحذ )  B.Lخَسان اتبى ٍاحذ وِ اص        

ثب حالل CO2 هی ثبؿذ یه پشٍػغ ؿؼتـَی ؿیویبئی جْت حزف  CO2ایٌىِ خَسان حبٍی همبدیش صیبدی اص  ثبؿذ ثعلت

 [6] ( دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.MEAهًََاتبًَل آهیي )

 :اس خَراك گاسی اتاى CO2حذف -2-1

حجوی هیشػذ ppm 50 هی گشدد، ثغَس یىِ دسصذ آى تمشیجب ثِ  CO2جشیبى اتبى عبسی اص  MEAدس ٍاحذ ؿؼتـَ ثب        

( ؿذُ ٍ جْت جذا ػبصی گبص اػیذی ثغشف پبییي T-2001) MEAٍاسد ثشج ؿؼتـَ ثب  22ػجه اص ػیٌی  MEAهحلَل 

جشیبى هی یبثذ تش ویجبت تشؽ ًیض ثَػیلِ جزة ؿیویبئی اص اتبى جذا هی گشدد.دس ثبالی ثشج ًیض ، همبدیش جضئی حالل اص عشیك 

 تحت T-2001دس سٍی چْبس ػیٌی اضبفی اص گبص خبلص ػبصی ؿذُ جذا هی ؿَد گبص اتبى خشٍجی اص ثشج  BFWؿؼتـَ ثب 
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دسجِ دس پیؾ گشم وي اتبى ثش گـتی         50ثب گبصّبی ثش گـتی اص ٍاحذ اتیلي هخلَط ؿذُ ٍ ٍ تب دهبی  bar 17فـبس  

(E-2113گشم هی ؿَد ػپغ ثِ وَسّبی وشا )یٌگ اسػبل هی گشدد. فـبس جشیبى اتبًی وِ اص وbattery limit  هی آیذ دس

( وٌتشل ؿذُ ٍ ایي جشیبى ٍاسد ثخؾ پبییٌی ثشج T-2001ثشج  Overhead)فـبس  PIC-20107دسجِ تَػظ 37دهبی 

اًجبم هی گیشد. گبص اتبى ثصَست جشیبى  ًب ّوؼَ ثب هحلَل  bar17هی گشدد توبهی عولیبت تحت فـبس  T-2001جزة 

MEA  ٍاسد ؿذُ ٍثغشف پبییي هی آیذ، ثؼوت ثبال جشیبى هی یبثذ. هحلَل  22ػجه وِ اص ثبالی ػیٌیMEA  ػجه اص

( دس (FIC-20111ػجه ًیض تَػظ  MEAٍاسد ثشج هی گشدد . همذاس جشیبى   P-2071A/Bػجه  MEAشیك پوپ ع

هی آیذ ، دس هحل  Battery limitٍاحذ  B.Lهَجَد دس جشیبى گبصی اتبى وِ اص  CO2دسجِ وٌتشل هی گشدد.  45دهبی 

ِ ثغَس هشتت ٍ پی دس پی گبص جشیبى یبفتِ ثشلشاس هی وٌذ. دس ًتیج MEAجزة خَد یه ٍاوٌؾ ثش گـت پزیش ثب هحلَل 

خَاّذ  CO2جشیبى یبفتِ ثؼوت پبییي ثشج اًجبؿتِ اص  MEAؿذُ ٍاصعشف دیگش هحلَل  CO2ثؼوت ثبال ، عبسی اص ّش گًَِ 

 BFW ػیٌی تعجیِ ؿذُ اػت . دس ایي لؼوت گبص هجذدا ثب  4ػجه ثِ ثشج ًیض  MEAؿذ. دس ًمغِ تضسیك هحلَل 

(Boiler feed water  ؿؼتـَ دادُ هیـَد تب ّوِ هحلَل ثبلیوبًذُ دس گبص ثبصیبفت ؿَد ٍ ّوچٌیي اتالف هحلَل )MEA 

 P-5472A/Bاص پوپ وٌذاًغ  BFWثحذالل سػیذُ ٍاص خَسدگی تجْیضات هشثَط ثِ جشیبى پبییي دػتی جلَگیشی ؿَد 

( وٌتشل  FIC-20110تَػظ ) 26ػیٌی ؿوبسُ  تبهیي هی گشدد ٍ همذاس جشیبى آى لجل اص ٍاسد ؿذى ثِ ثشج دس لؼوت ثبالئی

( تجْیض ؿذُ اػت. ثٌب ثشایي (Demisterدس لؼوت ثبالئی ًیض ثب یه سعَثت گیش یب ًن گیش  MEAهی گشدد ثشج ؿؼتـَ ثب 

 [6] هحصَل ثبال ػشی ثشج، عبسی اص ّش گًَِ لغشات هبیع هی گشدد.

 : MEA احیبء هحلَل-2-2

احیبء خَاّذ ؿذ ٍ دس آًجب عبسی  MEAهحلَل آهیي اًجبؿتِ ؿذُ وِ هحلَل آهیي غٌی ًیض ًبهیذُ هیـَد دس ثشج احیبء        

MEA(T-2002 ،)ٍاسد هیگشدد. دس ثشج احیبء  MEA( ؿؼتـَ ثب T-2001دٍثبسُ ثِ ثشج ) خَاّذ ؿذ ٍ CO2اص ّشگًَِ 

CO2  0.7دس فـبس حذٍدbar  100ٍ دس هحذٍدُ دهبی ثیيC-200C       اص حالل جذا هی ؿَد فـبس هَسد ًظش تَػظ

PIC-20505 ( وٌتشل هیگشدد. گبص عشیبى ػبصStripping هَسد ًیبص ثخبس هی ثبؿذ وِ دس سیجَیلش )E-2011  اص تجخیش

 E-2014غٌی ؿذُ دس جشیبى ٍسٍدی هجذل  MEAثخـی اص آة هَجَد دس حالل حب صل هی گشدد. فـبس هحلَل

(lean/rich   MEA) تَػظ LV-20104  14.3اص فـبس حذٍد Bar  0.7ثِ فـبس Bar  تملیل هی یبثذ. )دس اثش اًجؼبط( دس

سخ هی دّذ. دس   CO2)تجخیش ًب گْبًی( Flashثؼیبس ون اػت ٍ ثٌبثشایي  MEAدس هحلَل  CO2ایي فـبس لبثلیت اًحالل 

تـىیل ؿذُ وِ ثِ  sour gasاص گبصّبی تشؿی یه جشیبى دٍ فبصی ًـبى دادُ ؿذُ اػت. فبص گبصی اػبػب  T-2002ٍسٍدی 

( اص Distributerػوت ثبال جشیبى هی یبثذ. فبص هبیعی وِ ثِ ػوت پبییي حش وت هی وٌذ پغ اص عجَس اص یه تَصیع وٌٌذُ )

پبییٌی هی ؿَد ٍ  Packingثبالیی هی گزسد. )دلیمب اص جب ئیىِ فبص هبیع ٍاسد یه تَصیع وٌٌذُ ثبًَیِ ٍ  Packingهیبى 

هبیع وِ ثؼوت   MEAدس ثخؾ پبییٌی ثشج صَست هی گیشد هحلَل  Chimney trayایٌىبس لجل اص جوع ؿذى آى دس 

 gasپش ؿذُ اػت تحت توبع ثؼیبس ًضدیىی ثب گبص عشیبى ػبص ) Packingپبییي هی ایذ دس ثخـْبیی اص ثشج وِ ثب 

Strippingؽ تمشیجب ثغَس وبهل اص هحلَل جذا هیـَد ٍ ٍلتی وِ هحلَل ثِ ( لشاس هی گیشد. ثغَسیىِ تشویجبت تش

Chimney  هیشػذ وبهال اص ایي تشویجبت عبسی هیگشدد. ایي ًىتِ ثشای فشاّن وشدى ؿشایظ الصم جْت عشیبى ػبصی

(Stripping وبهل ٍ ضشٍسی)CO2  دس ثشج احیبء ثؼیبس حبئض اّویت اػت تب اص سّب وشدى اضبفیCO2 گی دس ٍ ًتیجتأ خَسد

جشیبى هی یبثذ ٍ  E-2011ثِ ػوت سیجَیلش  T-2002ثشج  Chimney trayػجه دس  MEAسیجَیلش اجتٌبة ؿَد. هحلَل

 MEAّذایت هیگشدد. ثخؾ هبیع، هحلَل  T-2002ثشج  bottcmدس آًجب ثغَس جضئی تَػظ ثخبس تجخیش ؿذُ ٍ ػپغ ثِ 

Lean  سا تـىیل هی دّذ وِ ٍاسدT-2001 عوذتب ثخبس(،گبص عشیبى ػبصی اػت وِ ثِ ػوت ثبالی ثشج  هی گشدد. فبص گبصی(
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 4آصاد ؿذُ اص خَسان لجل اص خشٍج اص ثشج اص   Sour gasجشیبى هی یبثذ ٍ پغ اص عجَس اص ّش دٍ پىیٌگ ٍ هخلَط ؿذى ثب 

 [6] ػیٌی ثبالیی عجَس هی وٌذ.

 

 

 [7]تزج جذب فزایٌذ تصفیِ گاس ٍاحذ گزم مارخاًِ الفیي PFD–1شنل
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 [7]تزج دفع فزایٌذ تصفیِ گاس ٍاحذ گزم مارخاًِ الفیي PFD–2شنل

 دادُ ّبی پشٍػغ دس ؿشایظ عولیبتی ًشهبل :-2-3

 جذٍل دادُ ّبی فشایٌذی ثِ ؿشح ریل ثشای ّش جشیبى هی ثبؿذ.       
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 [7]دادُ ّای فزایٌذی تزج جذب فزایٌذ تصفیِ گاس ٍاحذ گزم مارخاًِ الفیي –1جذٍل

 

 [7]دادُ ّای فزایٌذی تزج دفع فزایٌذ تصفیِ گاس ٍاحذ گزم مارخاًِ الفیي –2جذٍل

 

 

 تْیٌِ ساسی تنول اًتگزاسیَى حزارتی : -3

حبل ثىوه هحبػجبت دػتی ثِ تعییي ًمغِ پیٌچ دس ٍاحذ هی پشداصین ٍ ثب اًجبم تغییشات دس پشٍػغ لزا اًتگشاػیَى       

استی جلَگیشی هی ؿَد. جْت اًتگشاػیَى حشاستی اثتذا ثِ اػتخشاج دادُ ّبی حشاستی اًجبم دادُ ٍ اص اتالف اًشطی حش

 ٍ ؿشح فشایٌذ هی پشداصین وِ ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ :  PFDجشیبًْبی فشایٌذی ػشد ٍ گشم دس ٍاحذ هزوَس اص 

F.Cp(kj/h.c) Cp(kj/kg.hr) Flow(kg/hr) Tout(C) Tin(C) Stream 

58594 3.63 10632 40 119 Hot1(20-9) 

1401.5 1.41 994 45 109 Hot2(20-5) 

44029 3.69 11390 99 44 Cold1(20-3) 

61529 2.11 29161 71 44 Cold2(20-2) 

 دادُ ّای فزایٌذی خطَط جزیاى -3جذٍل 

ٍاسد وشدُ ٍ ػپغ ثب تَجِ ثِ  4ثِ ؿشح جذٍل    Aspen HX Net 8.8دادُ ّبی جذٍل فَق سا دس ًشم افضاس      

 اًتگشاػیَى حشاستی ًؼجت ثِ هحبػجبت پیٌچ ٍ تعییي ًمغِ پیٌچ ٍ سػن هجذلْبی حشاستی تَػظ ًشم افضاس الذام هی ًوبیین.
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 Aspen Energy Analayzing 8.8تعزیف هشخصات جزیاًْای فزایٌذی سزد ٍ گزم در ًزم افشار -4جذٍل

ثْوشاُ دهبی  ٍسٍدی   Aspen Energy Analayzing 8.8دس جذٍل فَق جشیبًْبی فشایٌذی ػشد ٍ گشم دس ًشم افضاس         

 ٍ خشٍجی ٍ هیضاى ؿذت جشیبى دس ظشفیت حشاستی ٍیظُ تعشیف ؿذُ اػت.
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 Aspen Energy Analayzing 8.8تعزیف هشخصات جزیاًْای فزایٌذی سزد ٍ گزم در ًزم افشار -5جذٍل

ثْوشاُ دهبی  ٍسٍدی   Aspen Energy Analayzing 8.8ػشد ٍ گشم دس ًشم افضاس   Utilityدس جذٍل فَق جشیبًْبی        

 ٍ خشٍجی ٍ هیضاى ؿذت جشیبى دس ظشفیت حشاستی ٍیظُ تعشیف ؿذُ اػت.
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 Aspen Energy Analayzingدر ًوَدار پٌجزُ ای در ًزم افشار   رسن ملیِ جزیاًْای سزد ٍ گزم ٍاحذ-3شنل

دس ؿىل فَق ًوَداس پٌجشُ ای جشیبًْبی ػشد ٍ گشم ثِ ٍضَح ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّوبًغَس وِ هالحظِ هی ؿَد لزا        

 .[3]اػت C10هیضاى حذالل اختالف دهبیی جشیبى ػشد ٍ گشم دس دٍ ػش ّش هجذل ٍ ّش جشیبى ثب خَدؽ هیضاى 

 

 Aspen Energy Analayzingدر ًزم افشار  رسن ًقطِ پیٌچ-4شنل

ًمغِ پیٌچ حذالل ًمغِ ای اػت وِ  .ّوبًغَس وِ دس ؿىل فَق هـبّذُ هی ؿَد گبم ثعذی سػن ًمغِ پیٌچ هی ثبؿذ       

 :. دس ایي ًمغِ ّیچ خظ اًشطی عجَس ًویىٌذ ٍ ثبیذ دٍ ؿشط ریل سا داسا ثبؿذ[4]دس آى ثِ صفش اًشطی هی سػین

1-Nout≥Nin  

2- FCPout≥FCPin 

 .[5]دس فَق ایي دٍ ؿشط جبسی اػتوِ 
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 تْیٌِ ساسی فزآیٌذ تنول تنٌَلَصی پیٌچ در هثذل ّای حزارتی -5شنل

دس ؿىل فَق هجذلْبی حشاستی ثْوشاُ ّیتش ٍ وَلش سػن ؿذُ اػت. ّوبًغَس وِ دس ؿىل هـخص اػت تعذاد ػِ عذد        

 هَسد ًیبص هی ثبؿذ.هجذل حشاستی ٍ یه عذد ّیتش ٍ تعذاد دٍ عذد وَلش دس فشایٌذ 
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 Aspen Energy Analayzingدر ًزم افشار  هثذلْای حزارتی رسن شذُ-6شنل

دس ؿىل فَق هجذلْبی حشاستی ثْوشاُ ّیتش ٍ وَلش ثب دس ًظش گشفتي ًمغِ پیٌچ دس ًشم افضاس سػن ؿذُ اػت. دس ایي ؿىل        

اًشطی دس ثبال ٍ پبییي ًمغِ پیٌچ دس هحبػجبت دػتی تعییي  ثبال ٍ پبییي ًمغِ پیٌچ ثِ ساحتی هـخص اػت وِ پیـتش هیضاى

گشدیذ. ّوبًغَس وِ دس ؿىل هـخص اػت تعذاد ػِ عذد هجذل حشاستی ٍ یه عذد ّیتش ٍ تعذاد دٍ عذد وَلش دس فشایٌذ هَسد 

 . [1]ًیبص هی ثبؿذ. عجك لبًَى پیٌچ وَلشّب دس صیش ًمغِ پیٌچ ٍ ّیتشّب دس ثبالی ًمغِ پیٌچ هیجبؿذ

 

 Aspen Energy Analayzingدر ًزم افشار  ًوَدار دها تز حسة آًتالپی جزیاى-1ًوَدار

ًوَداس فَق ًـبى دٌّذُ هیضاى تغییشات دهبیی دس آًتبلپی هشثَط ثِ جشیبًْبی ػشد ٍ گشم هی ثبؿذ ٍ ّوبًغَس وِ        

یىذیگش ًضدیه ؿذًذ وِ ّوبى ًمغِ پیٌچ  ثِ C10گشم دٍ جشیبى تب حذالل دهبیی C54ػشد ٍ  C44هـبّذُ هی ؿَددس ًمغِ 

 هی ثبؿذ.

 

 ّشیٌِ ّا ٍ هیشاى اًزصی ٍ اّذاف-6جذٍل

دس جذٍل فَق ثِ خَثی هیضاى اًشطی گشهبیی اًتمبلی ثِ هٌجع ػشد ٍ هیضاى اًشطی الصم ثشای گشم وشدى جشیبًْبی فشایٌذ ٍ        

 حشاستی ًـبى دادُ ؿذُ اػت.ذاد ٍاحذّبی اًتمبل ت ٍ تعًیض هیضاى ػغح تجبدل حشاس
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 ًوَدار هیشاى اًزصی گزهایی هٌثع سزد ٍ گزم در هیشاى حذاقل دها-2ًوَدار

فَق هیضاى اًشطی گشهبیی هٌجع ػشد ٍ گشم دس هیضاى حذالل دهب ثذػت آهذُ اػت وِ دس هحَس افمی ًوَداس  ًوَداسدس        

عوَدی ػوت چپ ّذف هٌجع ػشد دس جزة گشهب ٍ هحَس عوَدی ثیبًگش ّذف هٌجع حشاستی گشم دس اًتمبل گشهب ٍ هحَس 

 ػوت ساػت ّوبى حذالل دهبی اختالفی جْت ثیـتشیي ساًذهبى فشایٌذی اػت وِ پیـتش ثِ تَضیح آى پشداختِ ؿذ.

 : ًتیجِ گیزی-4

ثشاثش ثشای جشیبًْبی گشم ثِ ػشد وِ  E-108  ٍE-103هیضاى اًشطی ثبصگـتی ثِ ػیؼتن ًبؿی اص دٍ هجذل حشاستی -4-1

kj/year28926571200  ِتَهبى دس ػبل هی ثبؿذ عالٍُ ثش  2892657120هعبدل اص ثبس حشاستی وَلشّب وبػتِ ؿذُ و

وبػتِ هی ؿَد پغ جوعب ثشای وبػتِ ؿذى اص ثبس حشاستی ّیتشّب  ًیضّب ّیتشّب اص ثبس حشاستی وَلشوبػتِ ؿذى اص ثبس حشاستی 

هعبدل  kj/year57853142400هیضاى دٍ ثشاثش همذاس هحبػجِ ؿذُ ثِ ًفع ػیؼتن هی گشدد وِ ثشاثش ٍ وَلشّب ثِ 

 تَهبى دس ػبل هی ثبؿذ. 5785314420

 ثِ فشایٌذ افضٍدُ هی ؿَد.  E-108 ٍE-103 ثب اًتگشاػیَى حشاستی تعذاد دٍ عذد هجذل حشاستی -4-2

لؼوت تصفیِ اتبى ٍاحذ گشم وبسخبًِ الفیي یىی اص هجتوعْبی پتشٍؿیوی  عولیبتی دس –ثب اثتىبس خاللبًِ فشایٌذی -4-5

وِ ثبیذ دس  20-2ثِ ؿوبسُ جشیبى Cold2 گبص ؿیشیي ؿذُ دس جشیبى  kg/hr29161هیضاى  هٌغمِ ٍیظُ التصبدی هبّـْش

پیـگشم هی گشدد وِ   c71 تب دهبی c44وَسُ ّبی ٍاوٌؾ ٍاحذ الفیي وشان ؿًَذ ثب اػتفبدُ اص اًتگشاػیَى فشایٌذی اص دهبی 

 .هی ثبؿذ kj/hr1661283خَد ثبعث وبّؾ ثبس حشاستی وَسُ ٍاوٌؾ وشان ثِ هیضاى 

دسصذ هَلی دی اوؼیذ وشثي ٍ صفش  82/0هیضاى   T-2001ثِ ثشج دفع  20-1اص آًجب وِ دس جشیبى گبص ٍسٍدی ؿوبسُ -4-6

دسصذ هَلی ػَلفیذ ّیذسٍطى ٍجَد داسد لزا ثْتش آى اػت وِ اص ػیبل جبرثی وِ اًتخبة پزیشی ثْتشی ًؼجت ثِ دی اوؼیذ 

تفبدُ وشثي داسد ٍ ًیض دثی ووتشی اص آى هَسد ًیبص اػت ٍ ًیض ثب دیبوؼیذ وشثي تشویجبت خَسًذُ ووتشی ثَجَد هی آٍسد؛ اػ

 هٌبػت تش اػت. MEAؿَد ٍ اص ایي سٍ ّوبى ػیبل 
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