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  چكيده

، بازيابي اين شود يمدر فلر سوزانده  ها يميپتروشو  ها شگاهيپاالدر صنايع باالدستي نفت و همچنين  حجم بسيار بااليي از گاز كه يآنجائاز 

مختلف بازيابي گازهاي  يها روشدر اين مطالعه . دينما يممصرف انرژي و جلوگيري از اثرات نامطلوب بر طبيعت ناگزير  يساز نهيبهگازها جهت 

برآمده از قانون  يمفهوم اكسرژ. قرار گرفت يموردبررساز مايع شركت نفت فالت قاره ايران از ديدگاه اكسرژي ارسالي به فلر در پااليشگاه گاز و گ

ك ارائه يناميبر قانون اول ترمود يمبتن يها روشسه با يرا در مقا يپرمعناترو  تر قيدقج ين مفهوم نتايز بر اساس ايك است و آناليناميدوم ترمود

 گازدر مصرف  ييجو صرفهگازهاي ارسالي به فلر بيشترين اثر در  لهيوس بهبرق و گرما  زمان همكه توليد  دهد يمعه نشان نتايج اين مطال. دهد يم

اين گازها  بازگرداندنچنانچه تقاضايي براي برق توليدي وجود نداشته باشد، . باشد يمو كاهش تلفات اكسرژي را دارا ) كيلوگرم بر ساعت 5793(

همچنين نتايج . گردد يمكيلوگرم بر ساعتي مصرف گاز  5605گازي منجر به كاهش  يها نيتوربگازهاي خروجي از  لهيوس بهبخار  به پروسه و توليد

سوخت گازي پااليشگاه، ضمن كاهش تلفات اكسرژي  عنوان بهكه روش فشار افزايي گازهاي ارسالي به فلر و بازگرداندن اين گازها  دهد يمنشان 

  .گردد يمكيلوگرم بر ساعتي مصرف گاز  2100ت، منجر به كاهش در حدود مگاوا 28در حدود 

  رياضي، توربين گازي، فلر سازي مدلآناليز اكسرژي، انرژي، : واژگان ديلك
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Abstract 

Considering the significant waste of gas in the oil and gas industry flares, it is highly desired to recover the 

gas in the industrial processes. Gas recovery reduces the energy consumption as well as the negative 

environmental impacts. In this study, different flare gas recovery methods are presented from exergy 

perspectives. Exergy analysis based on the second law overcomes the limitations of the energy-based analysis 

and offers a much more meaningful evaluation by indicating the association of irreversibilities. Analytical results 

indicate that simultaneous generation of power and heat by flare gases is the most effective method and can 

decrease the exergy destruction and fuel gas consumption of the cycle by 77.58 MW and 5793 kg/hr, 

respectively. When there is no demand for power, recycling the flare gases to process units and steam generating 

by the turbine exhaust gases can decrease fuel gas consumption of the cycle by 5605 kg/hr. It is also observed 

that pressurizing and recycling the gas for utility consumption can decrease the exergy destruction and fuel gas 

consumption of the cycle by 28 MW and 2100 kg/hr, respectively. 
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  مقدمه - 1

، فلر كردن گاز در صنايع از زمان پيدايش صنعت نفت

به علل  ها يميپتروشو  ها شگاهيپاالباالدستي و همچنين 

مختلف همچون كنترل فشار و حفظ ايمني تجهيزات انجام 

مطابق گزارش بانك . و جز الينفك اين صنعت است شود يم

و ايران  شود يمگاز فلر  مترمكعببيليون  150جهاني، ساالنه 

بنابر گزارش اين  .]1[ استينه سومين كشور جهان در اين زم

كربن در اثر فلر كردن اين  دياكس يدسازمان، ميزان انتشار گاز 

تن است و با در نظر گرفتن  ونيليم 400گازها ساالنه 

كه  شود يم، مشخص …و  SOx ،NOxناشي از  يها يندگيآال

ضمن اتالف انرژي، منجر به اثرات مخرب  مسئلهاين 

با توجه به اين مسائل، ]. 3و  2[ گردد يمنيز  يطيمح ستيز

مصرف انرژي و جلوگيري  يساز نهيبهبازيابي اين گازها جهت 

  .دينما يماز اثرات نامطلوب بر طبيعت ناگزير 

سهم بااليي از گازهاي ارسالي به فلر را  كه يآنجائاز 

، در دهد يمگازهاي همراه نفت در صنايع باالدستي تشكيل 

ستحصال ميعانات گازي و ساير مواد مورد پااليش اين گازها و ا

در سرتاسر جهان صورت گرفته  يمؤثرمطلوب از آن، اقدامات 

شيوه بازيابي گازهاي همراه نفت،  نيتر متداولدر . است

از ) با توجه به تفاوت در نقاط جوش(ميعانات مختلف گازي 

گاز طبيعي و ميعانات گازي حاصل  تاًينهاگاز جدا شده و 

فرايندهاي مربوط به  يساز نهيبهد چگونگي در مور. گردد يم

بازيابي ميعانات گازي و گاز طبيعي از گازهاي همراه نفت 

  ].5 ،4[ مطالعات فراواني صورت گرفته است

بازيابي  ساتيتأسدر مورد بازيابي گازهاي ارسالي به فلر در 

و ساير صنايع  ها يميپتروش، ها شگاهيپاالگازهاي همراه نفت، 

دليل . دامات صورت گرفته بسيار كمتر استاق دست نيپائ

اصلي اين موضوع، مقدار كمتر اين گازها و همچنين غناي 

راهكار  .]6[ باشد يمبه نسبت گازهاي همراه نفت  ها آنكمتر 

شركت جان زينك جهت بازيابي گازهاي ارسالي به فلر در يك 

 در اين روش، گاز ارسالي. قرار دادند موردمطالعهپااليشگاه را 

به فلر توسط يك كمپرسور فشرده شده و پس از جداسازي فاز 

سوخت گاز مورد استفاده قرار  عنوان بهمايع در يك جداكننده، 

نشان دادند كه هزينه اجراي اين سيستم براي  .]7[ رديگ يم

دالر خواهد بود و با توجه به سود  ونيليم 7/0پتروشيمي تبريز 

. ماه است 20ه در حدود حاصل از اين بازيابي، بازگشت سرماي

همچنين نشان دادند كه اين بازيابي منجر به كاهش  ها آن

  .گردد يمدرصد  85انتشار گاز تا 

 لهيوس بهنشان دادند كه روش توليد انرژي الكتريكي  .]8[ 

گازهاي ارسالي به فلر، عليرغم هزينه ابتدايي بيشتر در مقايسه 

ر و زمان بازگشت با روش فشار افزايي گاز، سود بسيار بيشت

در اين روش از گازهاي . خواهد داشت يتر كوتاهسرمايه 

ارسالي به فلر جهت سوخت توربوژنراتورهاي مقياس كوچك 

ديگر بازيابي اين گازها  يها روشهمچنين از . شود يماستفاده 

استفاده از تكنولوژي گاز به مايع است كه طي آن و بر اثر يك 

، گاز ازيموردنراكتورهاي  شيميايي در يها واكنشسلسله 

و مواد مطلوب  تر نيسنگ يها دروكربنيهبه طبيعي تبديل 

 ستيز طيمحهر چند اثر اين روش بر ]. 10 ،9[ گردد يمديگر 

نشان دادند كه سود اين روش  ،]8[ باشد يمبسيار مناسب 

عليرغم هزينه ابتدايي باالتر آن در مقايسه با روش توليد برق، 

همچنين زمان بازگشت سرمايه نيز از روش  بسيار كمتر است و

  .باشد يم تر يطوالنفشار افزايي 

بر قانون اول  يمطالعات صورت گرفته مذكور، مبتن

را از  يك انرژيناميقانون اول ترمود. ك بوده استيناميترمود

ن يب يتفاوت گونه چيهو  دهد يمت مورد مطالعه قرار يلحاظ كم

ش يكه امروزه ب ين رو روشياو از  شود ينمكار و حرارت قائل 

در  يدا كرده است استفاده از مفهوم اكسرژيت پيش اهمياز پ

 يمفهوم اكسرژ. است ازيموردنز فرآيندها و تجهيزات يآنال

ن يز بر اساس ايك است و آناليناميبرآمده از قانون دوم ترمود

 يها روشسه با يرا در مقا يپرمعناترو  تر قيدقج يمفهوم نتا

 ياكسرژ]. 11[ دهد يمك ارائه يناميانون اول ترمودبر ق يمبتن

 يا انرژيان ماده و يك جريكه از  يعبارت است از حداكثر كار

ط يبه شرايط تعادل با مح يا انرژيان يگرفت تا آن جر توان يم

در اين مقاله، چگونگي بازيابي گازهاي ارسالي به فلر در . برسد

قاره ايران گاز و گاز مايع شركت نفت فالت  ساتيتأس

 يها تيواقعقرار گرفته و با توجه به شرايط و  يموردبررس

و از ديدگاه اكسرژي مورد  شود يمارائه  مؤثر يها روشموجود، 

  .رديگ يمتحليل قرار 

  

 روش بررسي -2

  رياضي يساز مدل - 2-1

در اين  شده ارائه يها روشو تحليل  يساز هيشبجهت 

عي از كمپرسورها، ظروف رياضي انوا يساز مدلمطالعه نياز به 

در . باشد يمو توربوژنراتورها  يكش لولهمختلف، شبكه 

 كمپرسورها و توربين با استفاده از روابط كمكي و يساز مدل

و بر اساس دبي جرمي، دما و فشار جريان (اطالعات سازنده 

و بر  شده محاسبه، نسبت فشار و راندمان آيزنتروپيك )ورودي
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 يساز مدلشرايط خروجي ) 2و  1مطابق رابطه (اساس آن 

گرمايي نيز بر اساس روابط  يها مبدل يساز مدلدر  .گردد يم

مبدل  ييكاراو پارامترهاي ورودي،  سازنده يها دادهكمكي، 

، شرايط خروجي مدل 3محاسبه شده و بر اساس رابطه 

در محفظه احتراق، بر اساس خواص ترمودينامكي . گردد يم

ظه، واكنش صورت گرفته در ورودي به محف يها انيجر

سازنده در مورد تلفات حرارتي و افت فشار،  يها دادهمحفظه و 

ساير اجزا همچون  يساز مدل. رديگ يمانجام  يساز مدل

و شيرآالت با توجه به معادالت بقاي  يكش لولهظروف، شبكه 

  .رديگ يمجرم، انرژي و اطالعات تجربي صورت 
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  آناليز اكسرژي -2-2

ك يكه از  يعبارت است از حداكثر كار يف اكسرژيتعر

. ط برسديگرفت تا آن سيستم به تعادل با مح توان يمسيستم 

ن حداكثر كار را يرد ايان مورد مطالعه قرار گيك جرياگر 

ك منبع انرژي يكه  يلتو در حا نديگو يمان يجر ياكسرژ

 ياز آن را اكسرژ يافتينه كار دريشيباشد، ب موردبحث يحرارت

ك حجم كنترل ي ،1 شكل در. نامند يماز انتقال حرارت  يناش

منحصر به  يبا دماها يمنبع حرارت nدار را كه با يدر حالت پا

بوده در نظر  ييدر تبادل گرما Tambient يط با دمايخود و مح

ن يا يك برايناميب قانون اول و دوم ترموديركاز ت. ديريبگ

 ياز انرژ نظر صرفبا (م داشت يرا خواه 4حجم كنترل معادله 

و  يب آنتالپيبه ترت sو  h ها رابطهن يدر ا). ليو پتانس يجنبش

ن يدر ا يديتول يآنتروپ Sgeneratedجرم،  mمخصوص،  يآنتروپ

سمت راست در . ب گرما و كار هستنديبه ترت Wو  Qند و يفرآ

از انتقال حرارت،  يناش يزان اكسرژيانگر ميمعادله ترم اول ب

ت يو در نها يو خروج يان وروديجر يترم دوم تفاوت اكسرژ

را نشان  يا تلفات اكسرژي يريناپذ بازگشتترم سوم، نرخ 

  .دهد يم

اما چنانچه سيستم از لحاظ شيميايي در تعادل با محيط 

براي محاسبه تلفات اكسرژي  ،)همانند محفظه احتراق(نباشد 

مربوط واكنش شيميايي  ريپذ بازگشتالزم است حداكثر كار 

در يك واكنش مانند  ريپذ بازگشتكار . تعيين گردد موردنظر

PR به  5از رابطه  شود يمآدياباتيك انجام  صورت بهكه  →

oدر اين رابطه]. 12[ ديآ يمدست 
fh نتالپي تشكيل در آ

تفاضل آنتالپي تشكيل  ∆hو) درجه كلوين 298(دماي مرجع 

آنتروپي  s. و دماي مرجع هستند موردنظردر دماي جز 

 pو  rدبي مولي آن جز و انديس &n مخصوص مولي هر جز،

  .هستند و محصوالت ها دهنده واكنشبيانگر 

اكسرژي حاكم بر هر اجزاي اصلي  معادالت 1در جدول 

XE .مورد تحليل نشان داده شده است يا  in يها سيرنويزبا  &

out ) و ياi  وe(  بيانگر اكسرژي جريان است كه براي هر

نرخ  &Iو گردد يممحاسبه  4رابطه  دوم ترم مطابقجريان 

  .و يا تلفات اكسرژي است يريناپذ شتبازگ

  

  مطالعه موردي - 3

پااليشگاه گاز و گاز مايع شركت نفت فالت قاره ايران 

گازهاي همراه مربوط به سكوهاي نفتي  يآور جمع منظور به

طراحي و ) ها آنو واحدهاي فرآورش مربوط به (نصر و ايالم 

در اين پااليشگاه، گازهاي خوراك در . شده است سيتأس

و فشار  يساز همسانفشارهاي متفاوت دريافت شده و پس از 

 ييزدا رطوبتافزايي نهايي، شيرين سازي شده و پس از آن، 

  .شود يم

چيلرها دمايش  لهيوس بهگاز شيرين و خشك پرفشار 

كاهش پيدا كرده و ميعانات گازي از اتان و متان بازيابي 

از هم جدا  +C6پروپان، بوتان، پنتان و  پس از آن. گردد يم

گاز طبيعي جدا شده نيز پس از . گردد يم يساز رهيذخشده و 

  .گردد يمبرداشت مصرف كارخانه، صادر 
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  يك حجم كنترل در حالت پايدار -1شكل 
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  معادالت اكسرژي حاكم بر اجزا -1جدول 

  رابطه اكسرژي  جز

outcompincomp  رسوركمپ XEWXEI &&&& −+=
  

∑∑  گرمايي يها مبدل −=

e

e

i

iHE XEXEI &&&  

توربين

  

outturbinturbine XEWXEI &&&& −−=  

outfuelincc  محفظه احتراق XEXEXEI &&&& −+=  

  

پااليشگاه در راستاي كاهش گازهاي  طراحي اين اصوالًبنابراين 

ميليون  142فلر شده در صنايع باالدستي نفت و به ميزان 

سيستم فلر اين پااليشگاه . استاندارد در روز است فوت مكعب

جهت كنترل فشار و حفظ ايمني تجهيزات و خطوط مربوطه 

و مطابق شرايط (طراحي شده و در حالت عملكرد نرمال 

، عمده گازهاي فلر شده شامل گازهايي است كه )طراحي

جهت پرچ و جارو كردن سيستم فلر مورد استفاده قرار 

لذا چنانچه اين ). ليون فوت مكعب استانداردمي 3/2( رنديگ يم

مقدار گاز بازيابي گردد، عالوه بر اثر بسيار مثبت در 

، يطيمح ستيز يها يآلودگمصرف انرژي و كاهش  يساز نهيبه

از مشكالت مربوط به كمبود گازهاي خوراك اين پااليشگاه نيز 

در اين مطالعه راهكار پيشنهادي در مورد . خواهد كاست

بازيابي گازهاي ارسالي به فلر، در اين پااليشگاه مورد  چگونگي

  .رديگ يمتحليل قرار 

  

 بحث و نتايج - 4

گازهاي ارسالي به  يساز فشرده يها روشدر اين مطالعه 

برق  زمان همتوليد  ،گازهاي فلر به فرايند يها يگرداندن از، فلر

پيشنهادي جهت بازيابي گازهاي  يها روشو گرما و تركيبي از 

ارسالي به فلر در حالت عملكرد نرمال پااليشگاه از ديدگاه 

قرار گرفته  يموردبررسدر مصرف انرژي  ييجو صرفهانرژي و 

  .است

  

  گازهاي ارسالي به فلر يساز فشرده -4-1

شركت جان زينك مطابق  لهيوس بهدر روش پيشنهاد شده 

 جدادا وارد يك درام جهت ، گاز ارسالي به فلر ابت2شكل 

و پس از  شده فشردهو پس از آن  شود يمفاز مايع همراه  كردن

جداسازي فاز مايع در يك جداكننده، به واحد سوخت گاز 

  ].13، 6[ گردد يبرمكارخانه 

  

  
  شركت جان زينك وسيله بهواحد بازيابي گاز فلر طراحي شده  -2 شكل

 

ري از ورود جهت حفظ فشار مثبت در سيستم و جلوگي

هوا از طريق سيستم فلر به واحد بازيابي از يك ظرف همراه با 

  .شود يمستون مايع در ورودي كمپرسور استفاده 

و  گردد يمفشار ستون مايع در اين ظرف باعث فشار مثبت 

چنانچه گاز ارسالي به فلر بيش از  شود يمهمچنين باعث 

ه فشار لوله اندازه ظرفيت واحد بازيابي فلر شود و در نتيج

اصلي فلر باال رود، گاز مازاد بتواند بر فشار ستون مايع غلبه 

پيدا كرده و به سمت فلر تخليه شود تا دوباره سيستم باالنس 

  .گردد

در اين مطالعه با توجه به شرايط سوخت گازي فشار پـائين  

 و) گراد يسانتدرجه  46بار و دماي  8/6 ينسب فشار(پااليشگاه 

در حالـت عملكـرد عـادي    ( فلرات گاز ارسالي به مقدار و تركيب

ــارهكارخانــه  مختلــف و همچنــين مقــدار آن در مواقــع  يا درب

، سيسـتم فشـار افزايـي طراحـي     )توليـد  يها توقفاضطراري و 

در سيستم كنترل ظرفيت كمپرسورها، با افـزايش گـاز   . گرديد

و داراي عملكـرد   شـده  روشـن ورودي به واحد، كمپرسور ديگر 

در حالت كـاهش گـاز ورودي نيـز كمپرسـور اضـافي       .شود يم

ترين ميزان نيز از بازگشـت جريـان   و در پائين شود يمخاموش 

همچنـين اسـتفاده از   . شـود  يمـ جهت كنترل ظرفيت استفاده 

ــد    ــت مفي ــرل ظرفي ــز در كنت ــر ني ــاي دور متغي الكتروموتوره

اثر اين روش بر كاهش گاز مصرفي و تلفات اكسـرژي   .باشد يم

همچنـين در ايـن مطالعـه    . اسـت  2گاه مطـابق جـدول   پااليش

مشخص گرديد كه استفاده از كمپرسورهاي داراي حلقه مـايع  

ــا كمپرســورهاي رفــت و برگشــتي داراي تلفــات   در مقايســه ب

حلقـه آب   لهيوسـ  بهخنك شدن گاز . باشد يماكسرژي كمتري 

موجود در اين كمپرسورها و در نتيجـه كـاهش ظرفيـت كـولر     

در خروجي كمپرسور از علل اصلي اين موضـوع   ازيموردنهواي 

گاز بازيابي شده دوباره جهت پـرچ  ). 2مطابق جدول ( باشد يم

  .گردد يمو جارو كردن خطوط مربوط به سيستم فلر، استفاده 
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بازگرداني گازهـاي ارسـالي بـه فلـر بـه واحـد        -4-2

  پااليشگاه فشار يساز همسان

فشـار گازهـاي    يسـاز  همسـان با توجه به اينكه در واحـد   

، سه محدوده متفـاوت  موردمطالعهخوراك ورودي به پااليشگاه 

، )و فشـار متوسـط   فشار كم، فشار كمخيلي (فشاري وجود دارد 

لذا امكان بازگرداندن گازهاي ارسالي به فلـر بـه ايـن واحـد از     

بـا توجـه بـه    . 3 شـكل  ،باشـد  يم ريپذ امكان يبردار بهرهلحاظ 

كمتـري   العـاده  فـوق فلر داراي غنـاي   اينكه گازهاي ارسالي به

ــدار    ــه پااليشــگاه هســتند و مق ــاي ورودي ب ــه گازه نســبت ب

بســيار نــاچيز  هــا آناز اتــان در  تــر نيســنگ يهــا دروكربنيــه

، لذا بازگرداندن اين گازها به پروسـه پااليشـگاه باعـث    باشد يم

در ايـن  . گـردد  يمـ  سـات يتأساز  ييهـا  قسمتكاهش عملكرد 

، يسـاز  همسـان ه محـدوده فشـارها در واحـد    مطالعه با توجه ب

كلـي طراحـي    صورت به ازيموردنو شيرآالت  يكش لولهسيستم 

اثر اين روش بر كاهش گاز مصـرفي و تلفـات اكسـرژي    . گرديد

كـه   دهـد  يمـ اين نتايج نشان . است 2پااليشگاه مطابق جدول 

اثر فشار افزايي داراي راندمان بهتري نسبت به روش بازگرداني 

زيـرا در   ؛فشـار اسـت   يساز همساني فلر به كمك واحد گازها

 شده يطراحشيرهاي  لهيوس بهاين روش گازهاي ارسالي به فلر، 

كاهش فشـار پيـدا    يساز همسانتا فشارهاي در دسترس واحد 

 لهيوسـ  بهپااليشگاه  ازيموردنو دوباره تا فشار عملكردي  كند يم

ار بـر واحـدهاي   اين افزايش ب. رود يمكمپرسورهاي متعدد باال 

مختلف پااليشگاه باعث تفاوت در تلفات اكسرژي ايـن دو روش  

بسيار كمتر از نقطه  يا نقطهدر  ساتيتأساما چنانچه  گردد؛ يم

كـاهش   علـت  بهپااليشگاه هاي توربوماشينطراحي عمل كند، 

و در  كننـد  يمخوراك ورودي، در حاالت بازگشت جريان عمل 

الي به واحدهاي پااليشـگاه باعـث   نتيجه بازگرداني گازهاي ارس

  .افزايش بار نخواهد گرديد

  

ـ  بـه بـرق و گرمـا    زمان همتوليد  -4-3 گازهـاي   لهيوس

  ارسالي به فلر

سـوخت يـك    عنـوان  بـه استفاده از گازهاي ارسالي به فـار  

سيكل برايتون جهت توليد برق و همچنين استفاده از گازهـاي  

ــرژي    ــد ان ــن ســيكل جهــت تولي ــموردنخروجــي اي ســاير  ازي

مصرف  يساز نهيبه، روشي مناسب جهت ساتيتأس يها قسمت

روش پيشنهادي براي اين پااليشـگاه گـاز و   ]. 11[ انرژي است

گازهاي ارسالي بـه فلـر قبـل از    . است 4 شكلگاز مايع مطابق 

ورود به محفظه احتراق فشار افزايي شـده و بـه حـداقل فشـار     

الف زيـاد كمتـرين   با توجـه بـه اخـت   . شود يمرسانده  ازيموردن

از  يا شـبكه مقدار گاز ارسالي به فلر و بيشترين مقدار آن، بايد 

تا اشتراك بار با توجـه   شده يطراحمقياس كوچك  يها نيتورب

  .به مقدار گاز ارسالي به فلر انجام شود

و يـا  (، گازهاي خروجي از توربين گـازي  يساز مدلدر اين 

اي فشــرده هـو  شيگرمـا  شيپـ جهـت  ) قسـمتي از ايـن گازهـا   

خروجي از كمپرسور در يك مبدل گرمايي از نوع ركوپريتـور و  

 پـس از ايـن  ]. 14[ رديـ گ يمـ يا رژنراتور مـورد اسـتفاده قـرار    

گازهاي خروجي تـوربين وارد يـك مولـد بازيـاب توليـد بخـار       

از ايـن بخـار جهـت اسـتفاده پااليشـگاه و سـرمايش       . شـود  يم

چيلرهـاي جـذبي    بـا اسـتفاده از   ساتيتأسشماري از فضاهاي 

همچنـين بـا اسـتفاده از ايـن     . استفاده كرد توان يمچند اثره، 

چيلرهــاي جــذبي امكــان ســرمايش هــواي ورودي بــه ســيكل 

گـازي جهـت جلـوگيري از كـاهش رانـدمان ايـن        يها نيتورب

اثـر ايـن روش بـر    . در فصـول گـرم سـال وجـود دارد     ها كليس

 2بق جدول مطا كاهش گاز مصرفي و تلفات اكسرژي پااليشگاه

  .است

  

  پيشنهادي هاي روشتركيبي از  -4-4

چنانچه تقاضايي براي بـرق توليـدي توسـط گازهـاي فلـر      

 ييكـارا بازيابي شـده وجـود نداشـته باشـد، روش توليـد بـرق       

از روش بازگردانـدن   تـوان  يمـ بنابراين  ؛چنداني نخواهد داشت

وجـي  اين گازها به فرايند و استفاده از مولد بخار بازياب در خر

واحـد و   ازيموردنبخار  نيتأمگازي پااليشگاه جهت  يها نيتورب

اثـر ايـن روش بـر كـاهش گـاز      . چيلرهاي جذبي استفاده نمود

  .است 2مطابق جدول  مصرفي و تلفات اكسرژي پااليشگاه
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  فشار گازهاي خوراك سازي همسانشماتيك چگونگي بازگرداندن گازهاي ارسالي به فلر به واحد  -3شكل  

  

  
  برق و گرما از گازهاي ارسالي به فلر زمان همشماتيك چگونگي توليد  - 4 شكل

  

 پيشنهادي بر كاهش تلفات اكسرژي و گاز مصرفي پااليشگاه هاي روشاثر  -2جدول 

  )كيلوگرم بر ساعت(كاهش مصرف گاز   )مگاوات( ياكسرژكاهش تلفات   روش

  2130  52/28 فشار افزايي با كمپرسور داراي حلقه مايع

  2119  38/28  فشار افزايي با كمپرسور رفت و برگشتي

  1962  27/26  بازگرداندن گاز به پروسس

  5793  58/77  برق و گرما زمان همتوليد 

  5605  06/75  روش تركيبي

  

  گيري نتيجه -5

 مختلف بازيابي گازهاي ارسالي به فلر يها روشدر اين مطالعه 

نفت فالت قاره ايران از در پااليشگاه گاز و گاز مايع شركت 

نتايج اين مطالعه . ديدگاه اكسرژي مورد بررسي قرار گرفت

اين گازها  لهيوس بهبرق و گرما  زمان همكه توليد  دهد يمنشان 

كيلوگرم بر ساعتي گاز شده و  5793جويي  صرفه بهمنجر 

. بيشترين اثر در كاهش تلفات اكسرژي كل كارخانه را دارد

 ي برق توليدي وجود نداشته باشد،چنانچه تقاضايي برا

گازهاي  لهيوس بهاين گازها به فرايند و توليد بخار  بازگرداندن

كيلوگرم  5605گازي منجر به كاهش  يها نيتوربخروجي از 

  .گردد يمبر ساعتي مصرف گاز 
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توليد بـرق و بخـار،    يها روشبا توجه به هزينه اوليه باالي 

اي داراي حلقه مايع و رفت فشار افزايي با كمپرسوره يها روش

و  52/28و برگشتي ضمن كاهش تلفـات اكسـرژي بـه ميـزان     

مگاوات، هزينه اوليه بسيار كمي را به كارخانه تحميـل   38/28

تلفات كمتر اكسرژي در كمپرسـورهاي داراي حلقـه   . دينما يم

حلقه آب موجود در اين  لهيوس بهخنك شدن گاز  علت بهمايع 

در  ازيـ موردنكاهش ظرفيت كولر هواي  كمپرسورها و در نتيجه

ــت  ــور اس ــي كمپرس ــب و   . خروج ــه، نص ــان تهي ــه امك چنانچ

تجهيزات دوار جديد جهت بازيابي گازهاي ارسـالي   يبردار بهره

به فلر مطابق متدهاي پيشنهادي ميسـر نباشـد، بـا توجـه بـه      

امكانات در حال حاضر كارخانه بازگرداني گازهـاي ارسـالي بـه    

فشـار باعـث    يسـاز  همسـان واحد  لهيوس بهليد فلر به پروسه تو

 ييجـو  صرفهمگاوات و  27/26كاهش تلفات اكسرژي به ميزان 

  .گردد يمكيلوگرم بر ساعتي گاز  1962

  

  تشكر و قدرداني

با سپاس از اداره پژوهش و توسعه شركت نفت فـالت قـاره   

مالي و معنوي خود ما را در انجام ايـن   يها تيحماايران كه با 

  .ياري نمودند مطالعه
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