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 الگوی جدید  پاالیشگاه های میعانات گازی 

 محمدرضا شعبانی ، سید جاوید روئیایی، مجید علیخانی ، علی اصغر روحانی

 گروه تصفیه و پاالیش، پژوهشکده توسعه فناوری های پاالیش نفت، پژوهشگاه صنعت نفت

shabanimr@ripi.ir 

 چکیده:

ان، قطر و در ایر "مدتاعدود و یه در خوراک پاالیشگاه ها در کشورهای دارای ذخایر گازی یافت می شود و لذا به صورت محمیعانات گازی به عنوان ماده اول

ز پاالیشگاه ه این دسته ابل توجروسیه یافت می شود. احداث پاالیشگاه با خوراک میعانات گازی به دلیل نداشتن ته مانده سنگین از جاذبه های  اقتصادی قا

 مقایسه با پاالیشگاه های نفت خام می باشد. ها در

تغییر الگوی  ده است تا باشه سعی الگوی مورد استفاده در پاالیشگاه های میعانات گازی مشابه الگوی پاالیشگاه های نفت خام می باشد. در این مقال "معموال

تاره سیشگاه بزرگ صوص پاالخداده شود. بدین منظور یک مطالعه موردی در پاالیشگاه میعانات گازی و ارائه یک طرح جدید مزایای اقتصادی این کار نشان 

ز ی کوچک تر نیپاالیشگاهها بشکه در روز انجام شده است که نتایج آن ارائه می شود. الزم به ذکر است این نتایج در مورد ۳۶۰۰۰۰خلیج فارس با ظرفیت 

ده و اد ارزش افزوو ایج رضرورت افزایش تولید فراورده های نفتی، جلوگیری از خام فروشیقابل تعمیم است. ضمنا در متن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ب

مقاومتی  ت های اقتصادای سیاسهمراه با افزایش ارزش افزوده در راست صادرات فراورده های نفتی تاکید زیادی صورت گرفته است. ساخت این پاالیشگاه ها

اهش واردات کجر به خش خصوصی را در صنعت پاالیش بیشتر می کند، از خام فروشی جلوگیری می نماید، مناست از این نظر که ظرفیت حضور مردم و ب

ینکه این ادلیل  فراورده های نفتی می شود و باعث اشتغال نیروی کار متخصص همراه با رشد تکنولوژی مرتبط با صنایع گاز و نفت می شود. به

ع ضروری ر را در مواقیشی کشوکه امکان تامین خوراک فراهم باشد نصب گردند از لحاظ ایمنی و امنیتی توان پاالپاالیشگاههای کوچک میتواند در هر جایی 

 .باالتر برده و عمال سیاستهای پدافند غیرعامل را تقویت می کند
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ند. در رستاده می شوفایی می به واحد سولفورزددر پاالیش نفت خام، خوراک ابتدا وارد واحد تقطیر می شود و سپس فراورده های جدا شده در برج تقطیر ، 

گرد وراک بدون گوسپس خ الگوی جدید پیشنهادی، میعانات گازی به عنوان خوراک ابتدا جهت سولفورزدایی وارد واحد هیدرودی سولفوریزاسیون می شود و

قتصادی ادیگر ابعاد  وش هایمن مقایسه فنی این روش با سایر روارد برج تقطیر می شود. در این مقاله با مطالعه موردی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ض

دند که با تایج نشان دارفت. ناستفاده از این روش به جهت صرفه جویی ناشی از حذف چند واحد از طریق تغییر در آرایش چیدمان واحدها مورد تاکید قرار گ

 فزایش می یابد.ا %5/۲5به  %۸/۲۲هش خواهد یافت و نرخ بازگشت داخلی از میلیون دالر در سال کا ۲5کاربرد این روش هزینه تولید به میزان 

 مقدمه

وطه فورزدایی مربحد سولدر روش های مرسوم پاالیش نفت خام، خوراک ابتدا وارد برج تقطیر می شود و سپس فراورده های جدا شده در برج تقطیر در وا

ا حذف واحد هاد می شود به پیشنالیش میعانات گازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقالهمین الگوی فرایندی برای پا "تصفیه می شوند و معموال

فنی  ه همان نتایجولید بتهای تصفیه بعد از واحد تقطیر و اضافه کردن یک واحد تصفیه هیدروژنی در ابتدای خط ضمن کاهش هزینه های سرمایه گذاری و 

 از جهت مشخصات محصول دست یافت.

رفیت های ظتعمیم برای  ه قابلکستفاده از این روش در یک مطالعه موردی مربوط به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در این مقاله انجام شد و به نظر می آید ا

 .ی باشددیگر نیز می باشد. زیرا اساس این روش  بر مبنای حذف چند واحد پاالیشی  و به جای آن اضافه کردن فقط یک واحدپاالیشی م

 علت انتخاب میعانات گازی به عنوان خوراك -1

 علت انتخاب میعانات گازی به جای نفت خام موارد زیر می باشد: 

  می رسد. ۲ته مانده اتمسفریک است اما در میعانات گازی این مقدار به  %55تا  ۴۰خوراک نفت خام دارای % 

 .میعانات گازی دارای سولفور کمتری نسبت به نفت خام هستند 

 نفتا می باشند. %۶۰نات گازی حاوی حدود میعا 
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 آرایش مرسوم در پاالیشگاه میعانات گازی -2

 آرایش مرسوم پاالیشگاه میعانات گازی نشان داده شده است: 1در شکل 

 

 . آرایش مرسوم پاالیشگاه های میعانات گازی1شکل 

ها حذف که وظیفه آن دارند نفتا، تصفیه نفت سفید و تصفیه گازوئیل  وجو بعد از واحد تقطیر، چهار واحد تصفیه شامل واحدهای تصفیه گاز مایع، تصفیه

 سولفور از این فراورده ها می باشد.
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 معرفی آرایش جدید در پاالیشگاه میعانات گازی -3

 اک در ابتداینی خوردر آرایش جدید پیشنهاد می شود چهار واحد تصفیه مذکور در قسمت قبل حذف شوند و به جای آنها تنها یک واحد تصفیه هیدروژ

 نشان داده شده است.  ۲خط اضافه شود. آرایش پیشنهاد شده در شکل 

 

 

 . آرایش جدید پاالیشگاه های میعانات گازی۲شکل 

ات اه میعانیشگاین مطلب پاال واحد به مقدار قابل توجهی در هزینه های تولید و سرمایه گذاری صرفه جویی شود. برای نشان دادن ۴انتظار می رود با حذف 

 ود.ه تاکید می شهاد شدگازی ستاره خلیج فارس برای مطالعه موردی انتخاب شد. در ادامه با تجزیه و تحلیل روی این مورد خاص به کارایی روش پیشن
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 مطالعه موردی در خصوص پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:  -4

 مرحله ۹یعانات گازی از در روز در حال ساخت می باشد. خوراک این پاالیشگاه مهزار بشکه  ۳۶۰پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به ظرفیت 

 ین مطالعه پیشنهاد احداثاکیلومتر تا بندرعباس انتقال می یابد . هدف از  ۴۲۰اینچی بطول  ۳۶توسعه میدان گازی پارس جنوبی می باشد که بوسیله خط 

 مالی و اقتصادی این پیشنهاد بر روی کل طرح می باشد.  در ابتدای ورودی پاالیشگاه و بررسی اثرات HDSواحد 

 مبانی طراحی :  1-5

 در این قسمت آرایش کلی پاالیشگاه در طرح موجود و در طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 طرح موجود:-الف

تقطیر اتمسفریک  ک به محصوالت دیگر در شرایطمی شوند که طی آن عمل تفکیک خورا CDUمیعانات گازی پایدار شده به عنوان خوراک وارد واحد  

ایی در واحد مراکس به بعد از سولفور زد LPG، نفتا ، نفت سفید و دیزل میباشد. محصول LPGشامل  CDUانجام می گیرد. محصوالت بدست آمده از واحد 

ن واحد سولفور می شود ، در ای )Naphtha HDS(یدروتریتر ردد. جریان نفتا وارد واحد هشود و به مخازن ذخیره ارسال میگبوتان و پروپان تفکیک می

 هنفتای سبک ب دد اکتان،عتبدیل می شود و بعد از آن نفتا به دو بخش نفتای سبک و نفتای سنگین تفکیک می گردد. به منظور باال بردن  S2Hموجود به 

یدروتریتر مربوطه گردد محصوالت نفت سفید و دیزل نیز در واحد هارسال می  CCRواحد ایزومریزاسیون فرستاده می شود و نفتای سنگین به واحد 

 سولفورزدایی می شوند. مخازن ذخیره نیز برای نگهداری خوراک و محصول در نظر گرفته می شود.

 ( خواهد بود.5، نفتا، نفت سفید و دیزل در حد استاندارد جهانی )یورو LPGبدین ترتیب میزان سولفور در محصوالت 

جریانات گازی خروجی  بمنظور جداسازی گازهای اسیدی از هیدروژن و HDSتولید می شود. واحد آمین برای واحدهای  CCRمورد نیاز در واحد هیدروژن 

 لحاظ می گردد.

 آورده شده است. 1واحدهای فرآیندی و ظرفیت هر کدام در جدول شماره 
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 فارس .  واحدهای فرآیندی و ظرفیت در پاالیشگاه ستاره خلیج1جدول 

Unit Capacity 

Feed storage 2,500,000 bbl 

Product storage 2,400,000 bbl 
LPG storage 30,000 m3 
SBM 5000 m3/hr 

CDU 
3*120,000 
bbl/day 

LPG Merox 1*30,000 bbl/day 
LPG Fractionation 2*15,000 bbl/day 
Light Naphtha HDS 3*78,000 bbl/day 
Kerosene HDS 1*25,000 bbl/day 
Gas oil HDS 2*42,000 bbl/day 
Isomerization 3*30,000 bbl/day 
CCR 3*45,000 bbl/day 
SRU +TGT 160 ton/day 
Sour Water Stripper 2 units 
ATU 2 units 
Sulfur granulation 1 unit 

 

 

 

 داده شده است.نشان  ۳( شامل واحدهای موجود در شکل BFDدیاگرام جعبه ای فرایند)
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 . دیاگرام جعبه ای فرایند  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس۳شکل 

 طرح پیشنهادی:-ب

را می توان حذف نمود.  واحد پائین دستی 7حداقل  CDUبر روی خط خوراک ورودی به پاالیشگاه و قبل از واحد  HDSواحد ۳پیشنهاد می گردد با احداث 

احد( واحد هیدروتریتر دیزل و 1واحد(، واحد هیدروتریتر نفت سفید ) ۳)یک واحد(، واحدهای هیدروتریتر نفتا ) LPGاین واحدها شامل : واحد مراکس برای 

 )دو واحد( می باشند.

BFD  نشان داده شده است: ۴مربوط به پیشنهاد جدید در شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 . دیاگرام جعبه ای فرایند پیشنادی برای  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس۴شکل 

 مشخصات محصول 5-2  

 می باشد. ۴تولیدات محصوالت  این پاالیشگاه بر اساس استاندارد یورو

 سرمایه گذاری ثابت 5-3  

ی برآورد می گردد و با طرح پیشنهاد -۲ ووضعیت موجود -1در این بخش سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز برای احداث پاالیشگاه میعانات گازی  در دو حالت 

ه و فقط محدود ده استردد. قابل ذکر است که سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث خط لوله و آبگیر در محاسبات زیر لحاظ نشیکدیگر مقایسه می گ

 پاالیشگاه مالک بررسی بوده است.

 قیمت احداث واحدهای مختلف در وضعیت موجود نشان داده شده است. ۲در جدول شماره 
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 وضعیت موجود.  قیمت احداث واحدهای مختلف در ۲جدول 

Unit Capacity MM$ 

Feed Storage Tanks 2,500,000 bbl 15 

Product Storage Tanks 2,400,000 bbl 24 

LPG Storage Tanks 30,000 m3 6 

SBM 
 

50 

CDU 3*120,000 bbl/day 258 

LPG Merox Unit 1*30000 bbl/day 8 

LPG Fractionation 2*15,000 bbl/day 18 

Light Naphtha HDS 3*78,000 bbl/day 402 

Kerosene HDS 1*25,000 bbl/day 86 

Gas oil HDS 2*42,000 bbl/day 235 

Isomerization 3*30,000 bbl/day 259 

CCR 3*45,000 bbl/day 360 

SRU +TGT 160 ton/day 55 

Sour Water Stripper 2 units 32 

ATU 2 units 48 

Sulfur granulation 1 unit 20 

Total 
 

1876 

 

رمایه گذاری مورد نیاز س %5۰سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث تأسیسات و سرویسهای جانبی )بدون در نظر گرفتن سیستم آبگیر و خط لوله( معادل 

گذاری ثابت مورد نیاز برای  ین کل سرمایهمیلیون دالر می باشد. بنابرا  ۹۳۸( در نظر گرفته می شود و برابر با ۲برای واحدهای فرآیندی )جدول شماره 

 میلیون دالر می باشد. ۲۸1۴احداث پاالیشگاه در وضعیت موجود برابر
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بشکه در  1۲۰۰۰۰میعانات گازی) هرکدام بظرفیت  HDSواحد  ۳دیزل و اضافه شدن  HDSنفت سفید،  HDSنفتا،  LPG  ،HDSبا حذف واحدهای مراکس 

 می باشد: ۳شماره  جدولیشنهاد جدید بصورت روز(  قیمت واحدهای مختلف در پ

 میعانات گازی بصورت زیر عمل شده است: HDSبرای تعیین قیمت واحد 

به بینابین  قیمت واحد آن نیز بطور مشا HDSبینابین نفتا و نفت سفید است قیمت واحد  HDSبدلیل اینکه  شرایط عملیاتی میعانات گازی برای واحد 

HDS (زیر قیمت واحد  ۰,۶ید در نظر گرفته می شود . بنابر این با استفاده از رابطه) توان برای نفتا و نفت سفHDS [1]ت گازی را بدست می آوریممیعانا: 

0.6

)(
$

$

A

B

Cap

Cap

A

B


 

می باشد. برای استفاده از این رابطه باید قیمت پلنت   ACapمعرف قیمت واحد با ظرفیت  $Aو   BCapمعرف قیمت واحد با ظرفیت  $Bدر رابطه فوق  ،

 در یک ظرفیت مشخص )پایه( موجود باشد تا بتوان قیمت پلنت را با ظرفیت جدید به دست آورد. 

بشکه  1۲۰۰۰۰یت  ه ظرفبمیعانات گازی  HDS در نظر گرفته شود، قیمت واحد ۳شماره بدین ترتیب اگر قیمت پایه برای واحد تصفیه  نفتا و طبق جدول 

ه در نظر گرفت ۳ول شماره نفت سفید و طبق جدواحد تصفیه میلیون دالر می شود و چنانچه قیمت پایه برای  17۴( برابر   ۰,۶در روز طبق رابطه) توان 

میلیون دالر  ۲۰۰یمت . لذا قمیلیون دالر می شود ۲۲۰  بشکه در روز  طبق همین رابطه برابر 1۲۰۰۰۰میعانات گازی به ظرفیت   HDS شود قیمت واحد

 بشکه در نظر گرفته می شود. 1۲۰۰۰۰میعانات گازی به ظرفیت   HDS به عنوان قیمت متوسط برای واحد

ز برای مواد مورد نیا در بخش خوراک ورودی به پاالیشگاه سولفور بطور کامل حذف می شود و باعث می شود تا HDS همچنین در صورت استفاده از واحد

یمت این واحدها قدر  %1۰ارزانتر انتخاب شوند. اگر چنانچه تنها  LPG Fractionationو  CDUفرایندی در واحدهای پائین دستی  مانند  تجهیزات

 میلیون دالر خواهد بود. ۲۸کاهش قیمت داشته باشیم میزان صرفه جویی در این دو واحد برابر با 

 . قیمت احداث واحدهای مختلف در حالت جدید۳جدول 
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Unit Capacity MM$ 

Feed Storage Tanks 2,500,000 bbl 15 

Product Storage Tanks 2,400,000 bbl 24 

LPG Storage Tanks 30,000 m3 6 

SBM 
 

50 

CDU 3*120,000 bbl/day 232.2 

LPG Fractionation 2*15,000 bbl/day 16.2 

Condensate HDS 3*120000 bbl/day 600 

Isomerization 3*30,000 bbl/day 259 

CCR 3*45,000 bbl/day 360 

SRU +TGT 160 ton/day 55 

Sour Water Stripper 2 units 32 

ATU 2 units 48 

Sulfur granulation 1 unit 20 

Total 
 

1717 

 

حالت  نیاز در این کل سرمایه گذاری مورد سرمایه گذاری فوق بعنوان سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث تأسیسات جانبی %5۰و با لحاظ کردن 

 میلیون دالر خواهد شد. ۲57۶برابر

 افت.یمیلیون دالر کاهش خواهد  ۲۳۸با مقایسه قیمت ها مشخص است که با پیشنهاد مطرح شده، کل هزینه سرمایه گذاری ثابت حداقل 
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 هزینه های عملیاتی 5-4  

 می باشد: 4کل هزینه های عملیاتی طبق جدول 

 در وضعیت موجود *. هزینه های عملیاتی4ول جد 

Unit MM$ 

Feed 9148 

Labor 10 

Labor overhead 5 

Maintenance Cost 70 

Spare parts 141 

Insurance 14 

Plant overhead 10 

Contingency 25 

Total 9422 

 

 :نظر گرفته می شود.دالر در بشکه در  77خوراک پاالیشگاه میعانات گازی ترش به قیمت  خوراك 

 :نفر در تخصص های مهندس ، تکنسین و کارگر ماهر  1۰۴۸شامل تعداد  نیروی انسانی 

 :هزینه نیروی انسانی در نظر گرفته می شود. %5۰هزینه سربار نیروی انسانی معادل سربار نیروی انسانی 

 :نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری ثابت در %۲,5هزینه تعمیر و نگهداری معادل تعمیر و نگهداری 

 :سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته می شود. %5هزینه قطعات یدکی معادل قطعات یدکی 

 :د.هزینه عملیاتی بجز هزینه خوراک و قطعات یدکی در نظر گرفته می شو %1۰هزینه سربار کارخانه معادل سربار کارخانه 

 :رفته می شود.سرمایه گذاری ثابت در نظر گ %۰,5هزینه بیمه معادل بیمه 
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 :ی شود.مهزینه عملیاتی بجز هزینه خوراک به عنوان هزینه های پیش بینی نشده  در نظر گرفته  %1۰موارد غیر قابل پیش بینی 

 قیمت محصوالت و میزان فروش 5-5  

فوب خلیج فارس می باشد.  و  1۳۸۹هریور قیمت کلیه محصوالت )بجز گوگرد( و خوراک از امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اخذ گردیده و مربوط به ش

دالر در هر  5۰لی هم اکنون تا دالر بازاء هر تن نیز رسیده بود و 7۰۰اما قیمت گوگرد که با نواسانات بسیار شدیدی همراه بوده است و در مقطعی حتی به 

نشان  5ل در جدو اخیر لحاظ گردیده است. این مقادیرتن کاهش قیمت داشته است. در این محاسبات قیمت گوگرد در حداقل مقدار آن طی چند سال 

 داده شده است:

 

 . قیمت فراورده ها5جدول

Unit 
FOB Persian Gulf 

($/bbl) 

Condensate (sour) 
77 

LPG ($/ton) 
782 

Gasoline 87 

Kerosene 93 

Gas oil 95 

Sulfur ($/ton) 50 
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 اده شده است:نشان د ۶میزان فروش محصوالت در جدول 

 .  میزان درآمد حاصل از فروش ۶جدول 

Unit 
Production 

rate 
(bbl/day) 

Total Sales 
(MM$) 

LPG ($/ton) 30000 677 

Gasoline 225000 6460 

Kerosene 25000 767 

Gas oil 84000 2633 

Sulfur ($/ton) 
160 ton 3 

Total  10540 

ادی وضعیت پیشنه ی برایی عملیاتی در وضعیت موجود می باشند اما در ادامه موارد مربوط به هزینه های عملیاتموارد مذکور فوق مربوط به هزینه ها

 جدید گزارش می شود و در جدول مقایسه ای قرار می گیرد:

میلیون  ۲۸1۴ی ثابت از ایه گذارواحد می باشد. که باعث کاهش سرم ۲۰واحد به  ۲۴تفاوت اساسی موجود در دو حالت کاهش تعداد واحد های فرایندی از 

 ند:میلیون دالر می گردد. اثر این کاهش در سرمایه گذاری ثابت به صور زیر در هزینه های تولید خودنمایی می ک ۲57۶دالر به 

 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری -1

 کاهش هزینه قطعات یدکی -۲

 کاهش هزینه بیمه -۳

 کاهش سربار کارخانه -۴

 کاهش هزینه نیروی انسانی -5
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ا رمقادیر در حالت جدید  فوق بصورت درصدی از هزینه سرمایه گذاری ثابت می باشند لذا براحتی می توان ۴تا  1آنجائیکه مقادیر مربوط به موارد از 

 یابد. ( کاهش۲۴/۲۰یا نیروی انسانی فرض می شود که هزینه مربوطه به نسبت کاهش تعداد واحدها) 5محاسبه نمود اما در خصوص مورد 

 

 .  مقایسه هزینه عملیاتی در دو حالت 7جدول

 MM$ 

 

وضعیت 

 موجود

وضعیت 

 جدید

Feed 9148 9148 

Labor 10 8 

Labor overhead 5 4 

Maintenance Cost 75 64 

Spare parts 151 129 

Insurance 15 13 

Plant overhead 11 9 

Contingency 27 23 

Total 9440 9398 

رفه جویی در هزینه های میلیون دالر ص ۲5در ابتدای خط ساالنه  HDSهای عملیاتی در دو حالت مشخص می شود که با بکارگیری واحد از مقایسه هزینه 

 تولید خواهیم داشت که قطعا تاثیر بسزایی در اقتصاد این پاالیشگاه خواهد داشت. 
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 نتایج اقتصادی  5-6  

 شود:بر اساس فرضیات زیر محاسبات مالی انجام می 

 سال ۴زمان ساخت: 

 سال ۲5دوره تولید: 

 وام %7۰سهامداران و   %۳۰تأمین مالی: 

 %1۲نرخ تنزیل: 

 سال معافیت مالیاتی 5با  %۲5نرخ مالیات: 

 میلیون دالر 1۰متر مربع به ارزش  ۳5۰۰۰۰زمین: زمین مورد نیاز به مساحت 

 ه است.نشان داده شد ۸پارامترهای اقتصادی برای دو حالت در جدول 

 . مقایسه نتایج اقتصادی در دو حالت ۸جدول 

وضعیت  

 موجود

وضعیت 

 پیشنهادی

IRR (%) 22.8 24.8 

Payback (yr) 4.7 4.1 

 دد:در ابتدای خط ورودی و بر روی خوراک پاالیشگاه نتایج زیر حاصل می گر HDSهمانطور که نتایج نشان می دهد با احداث واحد 

 واحد ۲۰واحد به  ۲۴از  کاهش کل واحدهای عملیاتی -

 میلیون دالر ۲۳۸کاهش سرمایه گذاری ثابت به میزان  -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 میلیون دالر در سال ۲5کاهش هزینه تولید به میزان  -

 %5/۲5به  %۸/۲۲افزایش نرخ بازگشت داخلی طرح از  -

 نتیجه گیری -5

 ی فرستاده میمورزدایی در برج تقطیر ، به واحد سولفدر پاالیش نفت خام، خوراک ابتدا وارد واحد تقطیر می شود و سپس فراورده های جدا شده 

شود و سپس  سیون میشوند. در الگوی جدید پیشنهادی، میعانات گازی به عنوان خوراک ابتدا جهت سولفورزدایی وارد واحد هیدرودی سولفوریزا

قتصادی و محاسبات ا ه گردیدگاه ستاره خلیج فارس مطالعخوراک بدون گوگرد وارد برج تقطیر می شود. در این مقاله الگوی پیشنهادی در مورد پاالیش

یلیون م ۲5تولید به میزان  میلیون دالر کاهش می یابد. همچنین استفاده از این روش کاهش هزینه ۲۳۸نشان دادند که سرمایه گذاری ثابت به میزان 

 افزایش می یابد. %5/۲5به  %۸/۲۲دالر در سال را نیز به همراه خواهد داشت. ضمنا نرخ بازگشت داخلی طرح از 

.  را نیز دارد ای دیگرهاز آنجایی که اساس کار بر حذف چند واحد و اضافه کردن یک واحد است لذا نتایج بدست آمده قابلیت تعمیم برای ظرفیت 

استفاده  اشد نیز موردر می بال های اخیبنابراین این ایده می تواند در طراحی پاالیشگاه های کوچک میعانات گازی که مورد نظر سرمایه گذاران در س

 قرار گیرد.

 

 مراجع -6

1. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. By: Max S. Peters
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