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 چکیدٌ

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ فٌؼت ًفت، گبس، پتزٍؽیوی ٍ  .اعت يبفتِ افشايؼ عزػت ثِ اًزصی ثِ ًیبس اخیز، ّبیدِّ در فٌبيغ تَعؼِ ثب

فٌبيغ دٌّذ ثزرعی هقزف اًزصی ٍ ثْیٌِ عبسی ايي عبيز فٌبيغ ٍاثغتِ ثخؼ اػظوی اس هقزف اًزصی را ثِ خَد اختقبؿ هی

 در ٍالغ وبٍيبى پتزٍؽیوی ثبسيبثی اتیلي فزآيٌذ تحمیك ايي درتَاًذ تبثیز ثِ عشايی در وبّؼ هقزف اًزصی داؽتِ ثبؽذ. هی

 .اعت لزار گزفتِ هطبلؼِ هَرد Aspen Plus افشار ثب تىیِ ثز تحلیل تزهَديٌبهیىی اوغزصی ٍ ثب اعتفبدُ اس ًزم پبرعیبى هٌطمِ

ًمبط ثحزاًی ٍاحذ وِ ثیؾتزيي اتالف اوغزصی در آى افشار ثب اعتفبدُ اس آًبلیش اوغزصی در هحیط ًزم عبسی ٍاحذپظ اس ؽجیِ

اس  kCal/hr 6+E 53/1 وِ ثِ دعت آهذ  kCal/hr 6+E 056/5گیزد ؽٌبعبيی ؽذ. اتالفبت اوغزصی ولی ٍاحذ، فَرت هی

 لذا ثزای وبّؼ اتالف اوغزصی پبراهتزّبیاعت.  T-402% اس ول اتالفبت اوغزصی ٍاحذ، هتؼلك ثِ ثزج 31آى، هؼبدل حذٍد 

% 56ثزج  اتالف اوغزصی 75/0ثِ  1 ثِ ثزج اس خَؽبًٌذُاس ؽذ ٍ ثب افالح ًغجت خزيبى ثزگؾتی  تحلیل ٍ تدشيِ  ثزج ػولیبتی

 % وبّؼ يبفت.16 ولی ٍ ثِ تجؼِ آى اتالف اوغزصی
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 مقدمٍ 

 اًزصی هقزفی ول اس %7 تٌْب هٌبثغ ايي اس اًزصی تأهیي عْن تدذيذپذيز، ّبیاًزصی اس اعتفبدُ راعتبی در ّبی سيبدٍخَد تالػ ثب

 ثِ خْبًی اًزصی تأهیي در را ثبالتزيي ًمؼ %،87 ثب فغیلی ّبیعَخت لذا ٍ ثَدُ %6 تٌْب ًیش ایّغتِ اًزصی عْن ٍ اعت خْبى

ّبی دارًذ. لذا ثب افشايؼ رٍس افشٍى ثْبی اًزصی ٍ ّوچٌیي وبّؼ هٌبثغ فغیلی ثْیٌِ عبختي هیشاى هقزف اًزصی در لغوت ػْذُ

 فغیلی، تعَخ هٌبثغ ثَدى هحذٍد ٍ ّب تجذيل ؽذُ اعت. تدذيذًبپذيزیهختلف هبًٌذ فٌبيغ تَلیذی ثِ يىی اس هْوتزيي دغذغِ

 طجك .ؽَد اًزصی عبسیثْیٌِ همَلِ ٍ هٌبثغ ايي ثیَْدُ هقزف اس خلَگیزی ثِ سيبدی تَخِ اخیز ّبیدر دِّ تب اًذؽذُ ثبػث

 ثِ هزثَط فٌؼت ثخؼ % اًزصی هقزفی29 وِ ؽَدهی هقزف فٌؼت ثخؼ در ولی هقزفی اًزصی % اس27 خْبًی آهبرّبی

لذا ثب تَخِ ثِ ايٌىِ فٌؼت ًفت، گبس، پتزٍؽیوی ٍ عبيز فٌبيغ ٍاثغتِ ثخؼ  .]6-5[اعت ًیزٍگبّی ٍ پتزٍؽیوی گبس، ًفت، فٌبيغ

                                                           
 داوشجًی کبرشىبسی ارشد5
  عضً َیئت علمی2

9
 َیئت علمیعضً  
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دٌّذ ثزرعی هقزف اًزصی در درخِ اٍل ٍ ثْیٌِ عبسی ايي فٌبيغ اس لحبظ هقزف اػظوی اس هقزف اًزصی را ثِ خَد اختقبؿ هی

 ثِ ٍاحذّب عبسی اييثْیٌِ عبسی ٍؽجیِ ثبؽذ.  ثٌبثزاييتَاًذ تبثیز ثِ عشايی در وبّؼ هقزف اًزصی داؽتِ اًزصی در درخِ دٍم هی

عبسی آى هی ّبيی وِ در ثزرعی هقزف اًزصی ٍ ثْیٌِدر ايي راعتب يىی اس رٍػ .ثبؽذهی ضزٍری آًْب ثغیبر ثَدى دلیل فزاگیز

ثزای ؽٌبخت همذار ٍ ًَع تجبدل ثبؽذ. آًبلیش تزهَديٌبهیىی يه عیغتن اثشاری تَاًذ اعتفبدُ ؽَد آًبلیش تزهَديٌبهیىی عیغتن هی

ثبؽذ. ايي تحلیل ثز پبيِ لَاًیي اًزصی عیغتن ثب هحیط اطزاف ٍ چگًَگی تغییز خَاؿ هبوزٍعىَپی عیغتن در طَل يه فزآيٌذ هی

ثِ لحبظ وٌذ اهب ثبؽذ ٍ تجبدل اًزصی را اس ًظز ووی ثزرعی هیاٍل ٍ دٍم تزهَديٌبهیه اعتَار اعت. لبًَى اٍل هجیي ثمبی اًزصی هی

ثبؽذ. ثِ تحلیلی وِ اس ّز دٍ ویفی ارسؽی ثزای اًزصی لبئل ًغیت. لبًَى دٍم هجیي ویفیت اًزصی ثزاعبط تَاًی اًدبم وبر آى هی

ؽَد. تَعط تحلیل اوغزصی، هىبًی وِ در آى افت اًزصی هفیذ در يه عیغتن يب وٌذ تحلیل اوغزصی گفتِ هیلبًَى اعتفبدُ هی

  .]3-7[بط تحلیل اوغزصی اًدبم گزفتِ اعتگزدد. لذا در ايي تحمیك ثزرعی هقزف اًزصی ثزاعیي هیدّذ تؼیفزآيٌذ رخ هی

عبسی ثْیٌِ هَرد در ؽذُ اًدبم هطبلؼبت ؾتزیث اعت. ؽذُ هطبلؼِ یهختلف يیهحمم تَعط تبوٌَى اعتفبدُ اس هتذ تحلیل اوغزصی

 .]4[اعت ٍری فزآيٌذتؼییي افشايؼ راًذهبى ثْزُ  ٍٍری اًزصی ثْزُ

 
 

 

 بیبن مسئلٍ

 
ؽَد ٍ ارسيبثی  اس اًدب وِ اگز اس هَاسًِ اًزصی خْت ارسيبثی فزآيٌذ اعتفبدُ ؽَد، توبم اؽىبل اًزصی هؼبدل يىذيگز فزك هی

فحیحی اس فزآيٌذ فَرت ًخَاّذ گزفت. ثزای خلَگیزی اس ايي هؾىل ثِ خبی وویت اًزصی اس ویفیت اًزصی ثبيذ اعتفبدُ ؽَد تب 

ّبی هختلف  ّبی حزارتی ٍ ؽیویبيی خْت هحبعجِ ویفیت ؽىل در تحلیل عیغتن . ]7[یت ثب تجذيل اًزصی هٌظَر گزددویفوبّؼ 

اًزصی ًیبس ثِ يه اعتبًذارد خبهغ اعت. اعتبًذارد هٌبعت ثزای ویفیت اًزصی حذاوثز وبر لبثل حقَل اس ؽىل اًزصی در ارتجبط ثب 

تحلیل اوغزصی يه آًبلیش تزهَديٌبهیىی اس عیغتن ّغت  ؽَد ًزصی، اوغزصی ًبهیذُ هیهحیط هزخغ اعت، وِ ايي اعتبًذار ویفیت ا

ؽَد. ايي تحلیل ثز پبيِ لَاًٌیي اٍل ٍ دٍم تزهَديٌبهیىی اعتَار اعت. وِ لبًَى عبسی اعتفبدُ هیوِ در ثزرعی هقزف اًزصی ٍ ثْیٌِ

وٌذ ٍ لبًَى دٍم هجیي ویفیت اًزصی اعت ٍ ثز اعبط تَاى اًدبم هیاٍل هجیي ثمبی اًزصی اعت ٍ تجبدل اًزسی را اس ًظز ووی ثزرعی 

ّبی اًزصی  گبم افلی در تحلیل عیغتنؽَد. گیزد ٍ ثِ تحلیلی وِ اس دٍ لبًَى اعتفبدُ ؽَد تحلیل اوغزصی گفتِ هیوبر فَرت هی

یزد. ثٌبثزايي تَعط تحلیل گ تؾخیـ هحل ٍ همذار وبّؼ ویفیت اًزصی در عیغتن اعت وِ تَعط تحلیل اوغزصی اًدبم هی

  .]7-3[گزدددّذ هؼییي هیاوغزصی هىبًی وِ در آى افت اًزصی در يه عیغتن يب فزآيٌذ رخ هی

 

 مفهًم اکسرشی

تز ثیبى ؽذ، اگز اس هَاسًِ اًزصی خْت ارسيبثی فزآيٌذ اعتفبدُ ؽَد، توبم اؽىبل اًزصی هؼبدل يىذيگز فزك وِ پیؼ گًَِ ّوبى

ؽَد ٍ ارسيبثی فحیحی اس فزآيٌذ فَرت ًخَاّذ گزفت. ثزای خلَگیزی اس ايي هؾىل ثِ خبی وویت اًزصی اس ویفیت اًزصی  هی

ّبی حزارتی ٍ ؽیویبيی خْت هحبعجِ ویفیت  َر گزدد. در تحلیل عیغتنثبيذ اعتفبدُ ؽَد تب وبّؼ ویفیت ثب تجذيل اًزصی هٌظ

ّبی هختلف اًزصی ًیبس ثِ يه اعتبًذارد خبهغ اعت. اعتبًذارد هٌبعت ثزای ویفیت اًزصی حذاوثز وبر لبثل حقَل اس ؽىل  ؽىل

د. اوغزصی ثز پبيِ لبًَى دٍم ؽَ اًزصی در ارتجبط ثب هحیط هزخغ اعت، وِ ايي اعتبًذار ویفیت اًزصی، اوغزصی ًبهیذُ هی

پذيز تؼزيف  تزهَديٌبهیه ثِ فَرت حذاوثز وبر هفیذ تئَری در اثز ثِ تؼبدل رعیذى عیغتن ثب يه هحیط هزخغ ثِ فَرت ثزگؾت

ای ثزای اًدبم فزآيٌذ ٍخَد ًذارد، ّیچ اوغزصی ًذارد. يىی  ؽَد. لذا عیغتوی وِ در تؼبدل وبهل ثب هحیط اعت ٍ ًیزٍی هحزوِ هی

ّبی اًزصی اعت. هَاسًِ اوغزصی هؾبثِ هَاسًِ اًزصی اعت  وبرثزدّبی هفَْم اوغزصی، هَاسًِ اوغزصی در تحلیل عیغتن ييتز هْناس 

ٍ تٌْب دارای يه تفبٍت اعبعی اعت. هَاسًِ اًزصی ثیبًی اس لبًَى ثمبی اًزصی اعت ٍ هَاسًِ اوغزصی ثِ ػٌَاى ثیبًی اس لبًَى اتالف 
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پذيز  فزآيٌذّبی ثزگؾت ًبپذيزی فزآيٌذّبی ٍالؼی اعت، لذا اًزصی هؼبدل اتالف اوغزصی ثِ ػلت ثزگؾتاًزصی اعت. اتالف 

 .]11[ز ّغتٌذدارای اتالف اوغزصی فف

 

 

 آوبلیس اکسرشی

ّبی پؾت عز ّن در ًظز  ای اس خؼجِ ای، فزآيٌذ ثِ فَرت هدوَػِ ثزای تحلیل اوغزصی يه فزآيٌذ اثتذا ثز اعبط رٍػ خؼجِ

ّب هؼزف حدن وٌتزلی تحت هطبلؼِ ّغتٌذ. عپظ ثب هَاسًِ اوغزصی حَل ّز خؼجِ وِ در تجبدل اًزصی ثب  ؽَد وِ ايي خؼجِ ِ هیگزفت

 ]8[گزدد. هحیط اعت، همذار اتالف اوغزصی هحبعجِ هی

 

 

 

 

 مًازوٍ اکسرشی اطراف یک حجم کىترل در ارتباط با اوتقال مادٌ، کار ي اوتقال حرارت -1شکل

 

 

 سبزی در محیط ورم افسارشبیٍ

 افشارًزم در ٍاحذ عبسی ّزؽجیِ در اٍل گبم .اعت ؽذُ اعتفبدُ Aspen Plus V7.2 افشارًزم اس ٍاحذ ايي عبسیؽجیِ ثزای

Aspen Plus ففحِ در پزٍصُ وزدى هؾخـ Specification هْتزيي اس هٌبعت تزهَديٌبهیىی حبلت هؼبدلِ اًتخبة .اعت 

 ّبیخزيبى در هَخَد تزویجبت ٍ هَاد هبّیت اعبط ثز حبلت هؼبدلِ اًتخبة .اعت عبسیؽجیِ در دلت ٍ فحت پبراهتزّبی

ّوِ  ثزای را خَد پیؾٌْبدات Aspen افشارًزم عبسًذُ ؽزوت هٌبعت، حبلت هؼبدلِ اًتخبة ٍ ثزای عَْلت .اعت فزآيٌذی

ثزای   .اعت وزدُ هغتٌذی، ارائِ هذارن غبلت در گبس ٍ ًفت ٍاحذّبی عبيز ٍ پتزٍؽیوی گبس، فزآٍرػ پباليؾگبّی، ٍاحذّبی

-ٍ  Demethanizerّب  اس  طزق  عبسی ٍاحذ ثبسيبفت ٍ خبلـ عبسی اتیلي وِ در ٍالغ ٍاحذ خذاعبسی ّیذرٍوزثيؽجیِ

Splitter 3C ثبؽذ، هؼبدلِ حبلتهیPENG-ROBINSON    پیؾٌْبد ؽذُ اعت.     در گبم ثؼذی خزيبى خَران ٍاحذ

افشار ًزم PFDٍاحذ در هحیط  PFDؽَد. عپظ هدوَػِ تدْیشات ٍاحذ هطبثك ثزاعبط اطالػبت طزاحی ٍ اعٌبد ٍاحذ تؼییي هی

 ؽًَذ.هتقل هی
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 وتبیج ي بحث
عبسی ثزای اًدبم تحلیل اوغزصی ٍاحذ اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثِ ثیبى اس ًتبيح ؽجیِ Aspen Plusافشار عبسی ٍاحذ در ًزمؽجیِپظ اس 

عبسی ؽذُ ثب هَاسًِ اوغزصی ّبی ؽجیِديگز ثز اعبط رٍاثط تحلیل اوغزصی ٍ ثب اعتفبدُ اس همبديز آًتبلپی، آًتزٍپی ٍ دثی خزيبى

 .اوغزصی تدْیشات ٍاحذ هحبعجِ ؽذُ اعت حَل ّز تدْیش، همذار اتالف

اتالفبت اوغزصی ولی  3ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ثب تَخِ ثِ ؽىل  3ًحَُ تَسيغ اتالفبت اوغزصی تدْیشات ٍاحذ در ؽىل 

% اس ول اتالفبت اوغزصی ٍاحذ، هتؼلك ثِ ثزج 31اس آى، هؼبدل حذٍد  kCal/hr 6+E 53/1 اعت وِ  kCal/hr 6+E 056/5ٍاحذ، 

T-402  402اعت. ثٌبثزايي ثیؾتزيي اتالفبت اوغزصی ٍاحذ هتؼلك ثِ ثزج-T  ثبؽذ. هی 

 

 

 

 

 

 

 

 ومًدار تًزیع اتالف اکسرشی تجُیسات در ياحذ -3شکل

ًحَُ تَسيغ اتالفبت  4تز ٍضؼیت ثزج ثبيذ پزٍفبيل اتالفبت اوغزصی ثز رٍی ّز عیٌی ثزرعی ؽَد. درؽىل ثزای تحلیل دلیك

 ثز رٍی ّز عیٌی هؾخـ ؽذُ اعت.  T-402اوغزصی ثزج 

 

 

 

 

 

 

 

 T-402ومًدار تًزیع اتالف اکسرشی بر ريی سیىی َای برج  -4شکل
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ثیؾتزيي اتالفبت اوغزصی هتؼلك ثِ  عیٌی ّبی پبيیي ثزج اعت وِ در ٍالغ خزيبى ثزگؾتی خَؽبًٌذُ در اًدب لزار  4ثب تَخِ ثِ ؽىل 

ثزای ثْجَد ؽزايط تؼبدل تزهَديٌبهیىی خزيبى ثزگؾتی ثب عیٌی اًتْبيی ثزج پیؾٌْبد  تَاىپبراهتزی وِ در ايي حبلت هی دارد اعت.

پبراهتزّبی هؤثز در تغییز ؽزايط  ًوَد، ًغجت خزيبى ثزگؾتی خَؽبًٌذُ ثِ ثزج اعت. در اداهِ ثب ثزرعی ايي ػبهل ثِ ػٌَاى

 تغییز ثبگیزد. ز ؽزايط ػولیبتی هَرد ارسيبثی لزار هیتزهَديٌبهیىی خزيبى ثزگؾتی ثِ ثزج، تغییزات هیشاى اتالف اوغزصی ٍ عبي

 ّز وِ طَری ثِ. وٌذهی تغییز آٍرخَػ حزارتی ثبر ٍ دهب ٍ وزدُ تغییز آٍرخَػ اس ػجَری عیبل ًزخ ثزج، ثِ ثزگؾتی خزيبى ًغجت

 ثزج ّبیعیٌی دهبی لذا ٍ ؽَدهی ثزج ٍارد اًتْبيی عیٌی رٍی ثیؾتزی گزم عیبل يبثذ، افشايؼ آٍرخَػ اس ثزگؾتی هبيغ همذار چِ

 افشايؼ ثبػث تغییز ايي. وٌذهی پیذا عَق ثزج پبيیٌی هحقَل ثیؾتز سدايیعجه عوت ثِ خذاعبسی ػولیبت ٍ يبثذهی افشايؼ

 ثز خَؽبًٌذُ ثِ ثزگؾتی خزيبى ًغجت تأثیز 5ؽىل  در. ؽَدهی ًیش ثیؾتز ػجَری عیبل گزهبيؼ ثزای خَؽبًٌذُ در عَخت هقزف

 .اعت ؽذُ دادُ ًؾبى  T-402 ثزج ولی اوغزصی اتالفبت

 

 

 

 

 

 

 

 بر حسب وسبت جریان برگشتی بٍ جًشاوىذٌ  T-402ومًدار تغییرات اتالف اکسرشی کلی برج  -5شکل

ثبؽذ، يؼٌی دثی خزهی خزيبى ثزگؾتی ثِ ثزج ثب دثی خزهی خزيبى در حبلت هَخَد ٍاحذ ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثزج ًشديه يه هی

ثزای وبّؼ اتالف اوغزصی ثزج ثبيذ ًغجت خزيبى ثزگؾتی را وبّؼ   5هحقَل پبيیٌی ثزج ثزاثز اعت. ثٌبثزايي ثب تَخِ ثِ ؽىل 

هْوتزيي پبراهتز  زج ثبيذ ثزرعی ؽَد. داد. ثزای اًتخبة همذار دلیك ًغجت خزيبى ثزگؾتی عبيز پبراهتزّبی هؤثز در ؽزايط ػولیبتی ث

ًوَدار تغییزات درفذ هَلی  6در ؽىل  تغییزی در ثزج، درفذ هَلی تزویجبت هَخَد در هحقَالت ثباليی ٍ پبيیٌی ثزج اعت.

   تزویجبت هحقَل پبيیٌی ثزج ثز حغت ًغجت خزيبى ثزگؾتی خَؽبًٌذُ، ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

  

 

 

 

 

 

 

 

 درصذ مًلی ترکیبات گاز مایع تًلیذی برحسب وسبت جریان برگشتی بٍ جًشاوىذٌومًدار تغییرات  -6شکل
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سدايی ثیؾتزی اس رٍد ثِ دلیل افشايؼ دهبی ثزج، عجهاًتظبر هی T-604ثب افشايؼ ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثِ خَؽبًٌذُ ثزج 

هٌحٌی وبّؼ درفذ هَلی تزویجبت  6هحقَل هبيغ پبيیٌی ثزج اًدبم گیزد ٍ درفذ تزویجبت عجه در آى وبّؼ يبثذ. در ؽىل 

ثِ ػٌَاى تزویت عٌگیي در  C4  ٍ Butadin-1,3   ٍGasolineٍ افشايؼ درفذ هَلی  Ethylene  ٍEthaneعجه ؽبهل 

در گبسهبيغ تَلیذی رفتبری  Propane  ٍPropyleneگبس هبيغ تَلیذی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي تغییزات درفذ هَلی 

يبثذ ٍ ، ثِ تذريح درفذ هَلی آى در گبسهبيغ افشايؼ هی2عْوَی دارد ثِ طَری وِ ثب افشايؼ ًغجت خزيبى ثبسگؾتی ثزج تب همذار 

يبثذ. ايي تغییز رفتبر ثِ دلیل تذاخل هحذٍدُ شايؼ ثیؾتز ًغجت خزيبى ثبسگؾتی، درفذ هَلی آًْب در گبسهبيغ وبّؼ هیعپظ ثب اف

حذاوثز درفذ  75/0در ًغجت ثزگؾتی  6اعت. ثب تَخِ ثِ ؽىل  Propane  ٍPropyleneدهبيی وبروزد ثزج ثب دهبی خَػ 

دارای  75/0تَاى گفت گبسهبيغ تَلیذی در ًغجت ثبسگؾت ِ ثِ ايي ًىتِ هیؽَد وِ ثب تَخهَلی اتبى در گبسهبيغ هؾبّذُ  هی

ثِ ػٌَاى   T-402ًوَدار تغییزات درفذ هَلی تزویجبت هَخَد در گبس عجه تَلیذی ثزج  7ثبالتزيي ویفیت اعت. در ؽىل 

 ؽذُ اعت. ًغجت خزيبى ثزگؾتی خَؽبًٌذُ، ارائِهحقَل ثباليی ثزج، ثز حغت 

 

 

 

 

 

 

 

 ومًدار تغییرات درصذ مًلی ترکیبات گاز سبک تًلیذی برج بر حسب وسبت جریان برگشتی بٍ جًشاوىذٌ -7شکل 

-ّبی ثزج ثِ ّوبى هیشاى وِ هحقَل هبيغ اًتْبيی ثزج عجهثب افشايؼ ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثِ خَؽبًٌذُ ثِ دلیل افشايؼ دهبی عیٌی

رٍد ثب افشايؼ ًغجت خزيبى ؽَد. ثٌبثزايي اًتظبر هیيی ثزج ثیؾتز هیؽَد، درفذ هَلی تزویجبت عٌگیي در هحقَل ثبالسدايی هی

ثبسگؾتی خَؽبًٌذُ، درفذ هَلی تزویجبت عٌگیي در ثبالی ثزج افشايؼ ٍ درفذ تزویجبت عجه وبّؼ يبثذ. طجك اعتبًذاردّب در 

% ثبؽذ. ثذيي 40% ٍ اتبى ًشديه ثِ 60اطالػبت پتزٍؽیوی وبٍيبى، ثبيذ گبس عجه تَلیذی دارای تزویت درفذ اتیلي ًشديه ثِ 

% ٍ اتبى ًشديه 60ثبؽذ تب درفذ هَلی اتیلي ًشديه ثِ  75/0تب  5/0ثبيذ ًغجت خزيبى ثزگؾتی خَؽبًٌذُ ثیي  7هٌظَر هطبثك ثب ؽىل 

در ًتیدِ ثب  ثبؽذ. 75/0تب  5/0ثیبى ؽذ، ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثبيذ ثیي  5-4گًَِ وِ در تحلیل ًتبيح ؽىل اس طزفی ّوبى % ؽَد.40ثِ 

ثزای تَلیذ گبسهبيغ ٍ گبس عجه تَلیذی ثب ثْتزيي گزيذ )ثْتزيي تزویت درفذ اخشاء(  7تب ؽىل  3خوغ ثٌذی ًتبيح هَخَد در ؽىل 

تزيي ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثِ خَؽبًٌذُ ثزج ٍ ّوچٌیي ثْجَد ؽزايط حزارتی ثزج ٍ وبّؼ اتالفبت اًزصی ٍ اوغزصی ٍاحذ، هٌبعت

رعن ؽذُ اعت. ثِ  75/0ًوَدار تَسيغ اتالفبت اوغزصی تدْیشات ٍاحذ ثب ًغجت خزيبى ثزگؾتی افالحی   8بؽذ. ؽىل ثهی 75/0

فَرت گزفتِ اعت تأثیز ايي افالح  T-402دلیل ايٌىِ تغییز ؽزايط ػولیبتی تٌْب ثز رٍی ًغجت خزيبى ثزگؾتی ثِ خَؽبًٌذُ ثزج 

 ٍ هیشاى اتالفبت اوغزصی عبيز تدْیشات ثبثت خَاّذ هبًذ. تٌْب ثز رٍی اتالفبت اوغزصی ثزج خَاّذ ثَد
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 ومًدار تًزیع اتالف اکسرشی تجُیسات ياحذ با وسبت جریان برگشتی اصالحی - 8شکل 

 T-402، ثب افالح ًغجت خزيبى ثزگؾتی هیشاى اتالف اوغزصی ثزج  8ثب تَخِ ثِ ًوَدارّبی تَسيغ اتالف اوغزصی در ؽىل 

 ؽَد. هی  kCal/hr 5+E 22/42 خَاّذ ؽذ وِ در ًتیدِ آى هیشاى اتالف اوغزصی ولی ٍاحذ kCal/hr 5+E 66/6حذٍد 

 

 

 وتیجٍ گیری

 ارائِ ؽذُ اعت. 1ًتیدِ ايي تغییز ثز رٍی پبراهتزّبی ػولیبتی ٍ حزارتی ٍاحذ ثِ فَرت چىیذُ در خذٍل

 طراحی ي اصالحی وتایج تغییر پارامترَای حرارتی ي عملیاتی ياحذ در حالت -1جذيل

 

 اعت.ارائِ ؽذُ  2ّوچٌیي ثْجَد ویفیت گبس عجه تَلیذی ثبالی ثزج ٍ گبسهبيغ تَلیذی ثب اًدبم ايي افالح در خذٍل 

 تغییر ترکیب درصذ مًلی محصًالت ياحذ در حالت طراحی ي اصالحی  -2جذيل 

 گاز سبک تًلیذی باالی برج گازمایع تًلیذی ترکیبات

 حبلت افالحی حبلت طزاحی حبلت افالحی حبلت طزاحی

Ethylene 0.154% 0.15% 58.8% 59.4  %  

Ethane 7.002% 9.4% 40.1% 41  %  

Propylene 17.9% 17.6% 0.49% 0.3% 

Propane 3.518% 3.3% 0.07% 0.00% 

1,3-Butodiene 29.187% 27.2% 0.006% 0.00% 

C4 12.52% 12.2% 1.014% 0.00% 

Gasoline 29.25% 27.8% 0.00% 0.00% 

 

 

درصد  مقدار تغییر نوع تغییر حالت اصالحی حالت طراحی واحد پارامتر مطالعاتی

 تغییر

 %56 891/6 کبَش 6+E  616/1 6+ E 222/4 (kCal/hr) اتالف اکسرژی کلی

%16 864/6 کبَش 6+ E 19/5 6+ E 666/6 (kCal/hr) اتالف اکسرژی برج  

 %96 363/2 کبَش 6+ E133 /3 6+ E 63/6 (kCal/hr) بار حرارتی جوشاننده

m) سوخت گازی جوشاننده
9
/day) 6+ E29262  6+ E56124 96 2589 کبَش% 

 %54 1/269 افسایش 1941 1/6568 (kg/hr) تولید گاز مایع
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