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  پيش گفتار

كوچكترين  ها و ميادين گاز بدونميليون متر مكعب گاز در مشعل پااليشگاه 44اكنون روزانه حدود  هم
 .عادل مصرف يك روز كشور تركيه استكه اين ميزان گاز م, سوزدمي اياستفاده

 

 

  
  
  

 



  :كنديجاد ميستم فلر ايكه س يمشكالت
  .شوديم يانرژ يمضر، باعث هدر رو يز گازهايو نمحصوالت اضافي گازي سوختن  -1
  :كامل نمي سوزند داليل زيربه  هيچگاه در سيستم فلر، گازها -2

  به علت كم بودن هواي اضافي احتراق؛ -1  
  .پايين بودن دماي شعلهبه علت  -2  
  :يسوز گازدر زباله

كه  محصوالت اضافي گازيتوان يرا به طور كامل سوزاند و هم م يسم يتوان گازهايهم م -1  
  .شوند را سوزانديوارد فلر م
  .وجود دارد يافت حرارتيگ بازيسوزانده شده در د يگازها يامكان استفاده از انرژ -2  

  .باشديار باال ميست بسيط زيبه مح يورود يزان آلودگيتر بوده اما متر و ارزانستم فلر سادهياستفاده از س
گردد، اما اين سوز گازي استفاده ميپارس جنوبي از زباله 18و  17و فازهاي  8و  7و  6 هايهم اكنون در فاز

حدها در حال كار هنوز فلرهاي عظيمي در اين واو مضر بوده و  يفقط براي سوزاندن گازهاي سم هاسوززباله

همچنين از ديگ بازيافت . اندآلودگي بسياري را در اين مناطق ايجاد كرده H2Sباشند كه با خروج گاز مي
  .گردداستفاده نمي اغلب نيزسوز گازي حرارتي براي بازيافت انرژي حرارتي گازهاي سوزانده شده در زباله

. )طرح آماك( هاي نفت انجام شده استدن به چاهاي نيز جهت جمع آوري گازهاي سر فلر و فرستاپروژه
ر يسر فلر و فرستادن به كمپرسور به شرح ز يگازها يستم جمع آورينسبت به س يسوز گاززباله يبرتر
  :است

  .از داردين يباالتر يو هزينه ياستفاده از كمپرسور به تكنولوژ -1  

د در خطوط انتقال گاز شده و يشد ين گازها وجود دارد كه باعث خوردگيدر ا H2S يادير زيمقاد -2  
  .گردديم ياريبس يطيست محيجاد مشكالت زيدر صورت نشت كردن باعث ا



  :توان استفاده كردمي ريز يدر واحدها عمدتا يافت حرارتيگ بازيو د يسوز گازاز زباله

 ؛گاز يهاشگاهيپاال -1

 ؛يينمكزدا يواحدها -2

 ؛نفت يهاشگاهيپاال -3

 ؛يميع پتروشيصنا -4

 .نفت يهاچاه -5

  :باشدبه شرح زير مي يافت حرارتيگ بازيو د يسوز گازاجزا زباله
  مشعل؛ -2              كوره؛ -1  
  .درام -4              دودكش؛ -3  

  
  

 :شونديده ميد و تركيب هردو يافت حرارتيگ بازيو د يسوز گاززبالههاي زير در شكل



  
 

 

  

  

  



  گازي و ديگ بازيافت حرارتي سوزبررسي سسيتم زباله

پارس  18و  17فاز  يگاز يهااز زباله يقسمت يبرا و ديگ بازيافت حرارتي يسوز گاززباله به عنوان مثال،
  :شوندير حاصل ميج زينتااز اين بررسي . قرار گرفت يمورد بررس ،يجنوب

  :مصرف سوخت

 :باشد ير ميك واحد به شرح زيال س يهادر ماه گ بخار يدر واحد د شده ييمقدار سوخت صرفه جو

 

  
  
  
  



  .را محاسبه نمود يارز ييجوتوان مقدار صرفهير ميات زيفرض با

N. Gas HHV/ fuel oil HHV 1/065452 

Base on price fuel oil-FOB 

BANDER ABBAS 
$/ton 254 $/kg 0/254 $/lit 0/23876 

ون دالر يليم 19/6زان ي، ساالنه به ميعيگاز طب ميليون متر مكعب 6/33 كاهشبا توجه به اين فرضيات، 

 5/12ساالنه  يسوز گازبا استفاده از زباله IRAN LNG 12در فاز (  .شوديسبب م يارز ييجوصرفه
  .)شوديحاصل م يارز ييجوون دالر صرفهيليم

  
  

  



  :يديدود تول

  :باشدير ميبه شرح زسال  يهادر ماه مصرفي به ازاي كاهش مقدار گاز طبيعي يديزان كاهش دود توليم
  

  
  

 

  
  

  

  



  :د بخاريتول

هاي گازي پارس جنوبي كه از قسمتي از زباله 18و  17ديگ بازيافت حرارتي فاز  د بخار دريزان توليم
هاي سال اين مقدار بخار در ماه. باشدتن بر ساعت مي 48شود، سوز گازي حاصل ميسوزانده شده در زباله

  :باشدير ميبه شرح ز
  

  
  

 يبا سوزاندن تمام. اندپارس جنوبي بدست آمده 18و  17هاي گازي فاز اين مقادير فقط براي قسمتي از زباله
جويي ارزي و صرفه ري، مقاديافت حرارتيگ بازيو استفاده از د هادر تمامي پااليشگاه به فلر يورود يگازها

  .گردنديبرابر من يچند توليد بخار و نيز كاهش دود توليدي و كاهش مصرف گاز


