اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
1

ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎﺋﯿﻨﯿﺎن
ﻧﯿﮑﻼی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪروﯾﭻ ،ﻧﯿﮑﻼی ﻓﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺮﯾﺎ ﭘﺎﺧﻮﻣﻒ

2

1ـ داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
2ـ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺴﮑﻮ

ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﻮاد ﭘﺮارزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،ازت،
ﻫﯿﺪروژن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻠﯿﻮم را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
واژهﻫـﺎی ﮐﻠـﯿﺪی :ﺳـﯿﮑﻞ ﺗـﺒﺮﯾﺪ ،ﺳـﯿﮑﻞ ﺳـﺮﻣﺎی ﻋﻤـﯿﻖ ،ﻣـﺒﺪل ،ﺑـﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻏﻨﯽﺳﺎزی،
ﺻﻔﺤﺎت ،ﺟﺎذب ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺤﯽ ،دﯾﺘﺮﯾﻢ  ، D2Oآب ﺳﻨﮕﯿﻦ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎزﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای
ﻫﯿﺪروژن ،ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،ازت و دﯾﮕﺮ ﮔﺎزﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻞ آوری و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ) .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺣﺪود  65000ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آن درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
) (1ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد( .از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی ﺣﺎﺻﻞ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎد ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﭼﻮن اﺗﯿﻠﻦ و ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ .ﻣﺘﺎن
و اﺗﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﮔﺮ وﺟﻮد ازت در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻋﻮض ازت ﺧﺎﻟﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

14

ﺟﺪول 1ـ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﮔﺎزﻫﺎ
درﺻﺪ وزﻧﯽ %
ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺎده
H2
ﻫﯿﺪروژن
2 – 2/5
N2
ازت
6 – 6/5
CH 4
ﻣﺘﺎن
20 – 25
C2 H 6
اﺗﺎن
18 – 20
C2 H 2
اﺗﯿﻠﻦ
14 – 17
C3 H 8
ﭘﺮوﭘﺎن
2 – 2/5
C
H
ﭘﺮوﭘﻠﻦ
13 – 15
3 6
i
C
H
2–3
 iﺑﻮﺗﺎن
4 10
n C 4 H 10
0/5 -1
 nﺑﻮﺗﺎن
C4 H 8
ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ
2 – 2/5
C 5 H 12
ﭘﻨﺘﺎن
4 – 4/5
CO 2
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﺗﺎ 0/5
H 2S
اﻧﯿﺪرﯾﺪ
ﺗﺎ 2
ﭘﺮوﭘﺎن ـ ﺑﻮﺗﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎدۀ ﭘﺮارزش در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺎز
ﺧﺮوﺟﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮزﻧﺪان ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ از ﻋﻤﻞ آوری در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺮهوری را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،ازت ،ﻫﯿﺪروژن ،آب ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻠﯿﻮم را ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻤﻖ ﻋﻤﻞآوری را ﺗﺎ  %5ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (1ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ )ﮐﺮاﯾﺠﯿﻨﮏ( ﺑﺮای ﮔﺎزﻫﺎی
ﺧﺮوﺟﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺷﮑﻞ 1ـ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎز در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﺣﺪود  65000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ در
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل 4000
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺗﯿﻠﻦ 3500 ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ 15000 ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،ﺗﺎ 10000
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ 3500 ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ازت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺎ  3000ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﯿﺪروژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﯾﺎد دﯾﺘﺮﯾﻢ )  ( D 2 Oﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ روش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺛﺮ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ روش
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ از  65000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ در
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪود  40ﺗﻦ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد ﮐﻪ ﻗﯿـﻤﺖ آن در ﺣﺪود
 8ﻣﯿﻠـﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .روش ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
ـ ﺗﻤﯿﺰﺳﺎزی ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی از رﻃﻮﺑﺖ ،دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،اﻧﯿﺪرﯾﺪ در ﻓﺸﺎر  3ﺗﺎ  4ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل
ـ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﺛﺮ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﺮدﮐﺮدن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی ﺑﺮﮔﺸﺖ
ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻏﻨﯽﺳﺎزی در ﺣﺪود  80درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ
ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن از ﮔﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺪود  20درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ
ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺘﺮﯾﻢ از ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ
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ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻫﻠﯿﻮم در ﺳﺮﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ
در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (2ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  0/3ﺗﺎ  0/5ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻨﻮاﺗﯿﻠﻦ اﻣﯿﻦ از اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﮐﻪ
در ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺤﯽ دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ﺑﺨﺎر آب ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻓﺸﺎر  4ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ) (1ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
آب در ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ) (2و ) (3ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮدﮐﺮدن ،ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و رواﻧﻪ
ﺳﭙﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وارد ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻣﺒﺪلﻫﺎی ) 4و  (5ﺳﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮجﻫﺎی ) 13و  (14وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺒﺪلﻫﺎ از ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻓﻮﻻد ﺿﺪزﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮجﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮص و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪی  45ﺗﺎ  100ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﻣﺨﻠﻮط ازت و ﻫﯿﺪروژن و ﻣﺘﺎن و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ وارد ﻣﺪار اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺒﺪل ﺗﺎ  80درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﺳﺮد و ﺑﻪ  2ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺎن ﺧﺎﻟﺺ در ﺑﺮج 8
و ازت در ﺑﺮج  11ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﮑﻞ ازﺗﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﺗﻮرﺑﻮ اﮐﺴﭙﺎﻧﺪر و ﻣﺒﺪلﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ازت و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ وارد ﻣﺪار دوم ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﻪ
ﺣﺮارت  67ﺗﺎ  20درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻨﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﺮد
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ازت و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺟﺪا و وارد ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  25ﻣﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل  D2Oو ﺳﭙﺲ دﯾﺘﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺳﺮﻣﺎ در ﺣﺪ  20درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ،ﺗﻮرﺑﻮ اﮐﺴﭙﺎﻧﺪر و ﻣﺒﺪلﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد
ﺿﺪ زﻧﮓ ﮐﺮم ﻧﯿﮑﻠﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وزن ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ از
ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ  800ﺗﻦ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻠﯿﻮم در ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎ در ﺣﺪ  200درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ از ﺳﯿﮑﻞ ﭘﺮوﭘﺎن ـ اﺗﯿﻠﻦ و در ﺣﺪ  80درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ از ﺳﯿﮑﻞ
ازت و ﺑﺮای ﺣﺪ  20درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﮑﻞ ﭘﺮوﭘﺎن ـ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮرﺑﻮ اﮐﺴﭙﺎﻧﺪر ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ )ﺣﺪود  970ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل از ﻫﺮ 1000
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﺪروژن( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ از روش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی H 2 S
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺪاﺳﺎزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮارزش از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ روش اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﺮﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﻠﻮص آنﻫﺎ
دارد .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (2ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ارزش ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

)ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺪود 65000
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﺟﺪول 2ـ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از  65000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺴﮑﻮ و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪودی و درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪودی
ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ در
درآﻣﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺳﺎل
ﻧﻮع ﻣﻮاد
ﻫﺮﺗﻦ
ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮندﻻر
ﺑﻪ دﻻر
ﺑﻪ ﺗﻦ
7/20
300
24000
ﻫﯿﺪروژن
1/68
60
28000
ازت
2/00
50
40000
ﻣﺘﺎن
2/00
50
40000
اﺗﺎن
12/80
400
32000
اﺗﯿﻠﻦ
1/68
60
28000
ﭘﺮوﭘﺎن
32/00
400
80000
ﭘﺮوﭘﻠﻦ
17
0/27
120
6000
 iﺑﻮﺗﺎن
0/24
120
2000
 nﺑﻮﺗﺎن
0/75
150
5000
ﺑﻮﺗﯿﻠﻦ
1/35
150
9000
ﭘﻨﺘﺎن
62/42
ﺟﻤﻊ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ )  (200Kو ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﯿﺪروژن  %90ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﻣﺒﺪلﻫﺎ ،ﺑﺮجﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ )در دو ﺑﻠﻮک( و
واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺪ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻫﻮای آزاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮآورد ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  65000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ،زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1/5ﻫﮑﺘﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﻣﮕﺎوات و آب
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ( ﺣﺪود  800ﺗﺎ  1000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ  50000ﺗﺎ  100000ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺪود 40
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﺼﻮل آب ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻠﯿﻮم ﺣﺪود  3اﻟﯽ  4ﺳﺎل
از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﯾﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد وﺳﺎﯾﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  9ﻣﺎه ﻻزم دارد .ﻃﺮز
ﻗﺮارﮔﯿﺮی وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (2اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ 2ـ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
1ـ ﺑﺨـﺶ ﭘﺎﮐـﺴﺎزی و ﺧﺸـﮏﮐﺮدن 2ـ ﺑﺨـﺶ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺸـﺎر )ﮐﻤﭙﺮﺳـﻮر( 3ـ ﺑﺨـﺶ ﻣﺒﺪﻟـﻬﺎی
ﺣـﺮارﺗﯽ 4ـ ﺳﯿﮑﻞ ﺧﻨﮏﮐﺎری 5ـ ﺑﺨﺶ آزادﺳﺎزی ﻫﯿﺪرورﮐﺮﺑﻦﻫﺎی ﺳﻨـﮕﯿﻦ 6ـ ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﭘـﺎن
و ﺑﻮﺗﺎن 7ـ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ در ﻣﺘﺎن 8ـ ﺑﺨـﺶ ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردن اﺗﯿـﻠﻦ و اﺗـﺎن 9ـ ﺑـﺨﺶ
ﻧﯿـﺘـﺮوژن 10ـ ﺳﯿﮑﻞ ﺳﯿﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺘﺮوژن 11ـ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ 12ـ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﯿﺪروژن ،دﯾﺘﺮﯾﻢ و ﻫﻠﯿﻢ 13ـ ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﯿﺪروژن 14ـ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ.
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