
  دس (سٍػیِ) گشاػیغ ووپاًی اًحلاسی ًوایٌذُ عٌَاى تِ اػت هفتخش سٍػاى ؿشوت
  ًفت هلی ؿشوت ّوىاسی تا ٍ ًفت كٌعت پظٍّـگاُ تا تَدى لشاسداد عشف ضوي ایشاى
  گاص ػاصی ؿیشیي ٍ غـایی فٌاٍسی تاس اٍلیي تشای ایشاى، گاص هلی ؿشوت ٍ ایشاى
 .وٌذ ایشاى ٍاسد سا ّوشاُ
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دس اٍلیي گام اًتمال فٌاٍسی غـایی تِ ایشاى ؿشوت سٍػاى تِ عٌَاى ًوایٌدذُ سػدوی   
خْت ٍاسدات فٌداٍسی غـدایی    ؿشوت گشاػیغ، لشاسدادی تا پظٍّـگاُ كٌعت ًفت

خن ؿشوت هلی گاص ایشاى اهضا ًوَد وِ فشآیٌدذ رشیدذ ٍ   هَسد اػتفادُ دس پشٍطُ فدش 
 .اسػال تدْیضات هَسد ًیاص دس حال اًدام اػت

 
تشای تلفیِ گاص هیدذاى ّدای گداصی ًداس ٍ      1367 پاالیؾ گاص فدش خن اص ػالؿشوت 

وٌگاى ٍالع دس هٌغمِ خن ٍ سیض دس ؿشق اػتاى تَؿْش هَسد تْشُ تشداسی لشاس گشفتدِ  
 .اػت
دس هشحلِ اٍل تَلیدذ ٍ  . ٍ اخشا عولیات پاالیـگاُ دس دٍ هشحلِ اًدام ؿذُ اػتعشح 

هیلیَى هتش هىعة اػتاًذاسد گاص دس سٍص اص هیدذاى گداصی ًداس اص     8/34 تلفیِ حذٍد
دس هشحلدِ دٍم افدضایؾ فشفیدت تلدفیِ     . حلمِ چاُ اًددام ؿدذُ اػدت    18 عشیك

حلمدِ   29 هیلیَى هتش هىعة دس سٍص اص هیذاى گاص وٌگاى تا حفش 79 تا هشص  پاالیـگاُ
 .چاُ هیؼش گشدیذ

ؿاهل تْیٌدِ ػداصی ػیؼدتن     1379 اخشاء عشح افضایؾ فشفیت پاالیـگاُ دس ػالتا 
 ِ هیلیدَى  110 ّای تلفیِ تا تغییشات دارلی ٍاحذّای عولیاتی، فشفیت تلفیِ گاص تد

هتش هىعة دس سٍص ٍ ػپغ تا ساُ اًذاصی عشح اًتمال رظ گاص عؼلَیِ تِ پاالیـدگاُ دس  
 .هیلیَى هتش هىعة سػیذ 125 تَلیذ سٍصاًِ تِ 1389 ػال

هتش هىعدة دس سٍص هایعدات    5000 هَاصات تَلیذ گاص رـه دس پاالیـگاُ، دس حذٍدتِ 
ایي هایعات تلَست ًفت ػثه تِ تاػیؼدات تٌدذس   . گاصی تثثیت ؿذُ تَلیذ هی ؿَد

دس ضوي عولیات . ػیشاف ٍالع دس ػاحل رلیح فاسع خْت كادسات هٌتمل هی ؿًَذ
تَلیذ هیـَد وِ پشٍپاى تَلیدذی خْدت ػدیىل تثشیدذ     ًیض  LPG تثثیت، پشٍپاى ٍ

 .تفشٍؽ هیشػذتَلیذی  LPG  اػتفادُ هی ؿَد ٍ
ؿْش "ویلَهتشی خٌَب ؿشلی تٌذس تَؿْش ٍ دس هداٍست دّؼتاى  290 پاالیـگاُ دس 

 .دسؿْشػتاى خن لشاس گشفتِ اػت "راف
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تشسػی ّای اٍلیِ اػتفادُ ایي فٌاٍسی دس هیذاى ًفتی ػشٍػتاى اًدام ؿذُ وِ سًٍدذ  
هغالعاتی خْت ٍاسدات ٍ تىاسگیشی تدْیضات غـایی دس ایي تاػیؼات ًفتدی اداهدِ   

 .داسد
 

اًذ دس هداٍست ؿْشػتاى ػشٍػتاى ٍالع ؿذُ آتاد ًفتی ػشٍػتاى ٍ ػعادت هیادیي 
صدایدی،  ًوه تشداسی، ٍاحذ تْشُ خشیاًی، رغَط لَلِ چاّی، تاػیؼات ػش وِ داسای 

ػیؼتن ؿیشیي ػاصی ٍ ًفت، ػیؼتن پوپاط ًفت، ایؼتگاُ تمَیت فـاس گاصّای ّوشاُ 
ویلَهتش   242دسخای ایي دٍ هیذاى تا ٍػعت ررایش . تاؿٌذتثثیت فـاس تخاس ًفت هی 

 .هیلیَى تـىِ ًفت تشآٍسد ؿذُ اػت 402هشتع، یه هیلیاسد ٍ 
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  تدضیِ ٍ دسیافت تدْیضات، تَلیذوٌٌذُ ”Grasys“ كٌعتی علوی ؿشوت
  هذیشیت ّای پشٍطُ ّوچٌیي ؿشوت ایي .تاؿذ هی گاصی ّای هحیظ

  هی اًدام  تِ گاص خذاػاصی حَصُ دس سا EPCM ػارت ٍ عشضِ هٌْذػی،
 سا گاص خذاػاصی صهیٌِ دس ًیاص هَسد تدْیضات ”Grasys“ ؿشوت .سػاًذ

  ٍ خزتی غـایی، :دّذ هی اسائِ حاضش حال تىٌَلَطی ػِ ّش اػاع تش
 .ػشدػاصی

 :وشد اؿاسُ صیش هَاسد تِ تَاى هی ؿشوت ایي فعالیت ّای صهیٌِ تشیي هْن اص

 گاص؛ خذاػاصی پیـشفتِ ّای ػیؼتن تَلیذ ٍ تَػعِ•

  هٌحلش غـاّای اػاع تش ّوشاُ ٍ عثیعی گاصّای پاالیؾ ٍ ػاصی آهادُ•
 ؛CarboPEEK ٍیظُ عشاحی تا تفشد

  ایؼتگاُ ّوچٌیي ٍ ثاتت ّای دػتگاُ ؿاهل گاص خذاػاصی ّای ػیؼتن•
  پشٍطُ ٍ تدْیضات اص حشیك اعفاء ّای دػتگاُ ٍ اصت اوؼیظى، ػیاس ّای
 ٍ سٍػیِ فذساػیَى هٌاعك تواهی دس ”Grasys“ ؿشوت ّای

 .ؿًَذ هی اسائِ الوٌافع هـتشن وـَسّای

  ًفت، تاالرق كٌعتی علوی هختلف ّای ؿارِ دس ”Grasys“ ؿشوت•
 .اػت تشرَسداس الوللی تیي گؼتشدُ تعاهالت اص پتشٍؿیوی ٍ گاص
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  تىٌَلَطی اكلی خضء تعٌَاى گیشد، هی كَست گاص تفىیه آى ووه تِ وِ دیافشاگن
  تِ گاص خذاوٌٌذُ ّای دیافشاگن خذیذ اًَاع .ؿَد هی هحؼَب گاص خذاػاصی غـایی

  تـىیل تْی هیاى الیاف اص تلىِ تاؿٌذ ًوی هؼغح غـای یا ٍسلِ هاًٌذ ٍخِ ّیچ
 .اًذ ؿذُ

 

  هی اػتفادُ خذیذ تْی هیاى ّای دیافشاگن اص گاصّا غـایی تفىیه تىٌَلَطی دس
  ػغح سٍی وِ اًذ ؿذُ تـىیل هتخلخل پلیوشی فیثش اص ّا دیافشاگن ایي .ؿَد

  ػارتاس داسای هتخلخل فیثش .اػت ؿذُ وـیذُ گاص خذاوٌٌذُ الیِ آًْا راسخی
  پلیوش چگالی فیثش، راسخی ػغح تِ ؿذى ًضدیه تا ٍ اػت ای پیچیذُ ًاهتماسى
  دس غیشهتماسى ػارتاس تا هتخلخل ّای صیشالیِ تَػیلِ گاصّا .یاتذ هی افضایؾ

 .ؿًَذ هی تفىیه (MPa 5/6 تا) تاال فـاسّای

 

  اص تاالیی حذ وِ تاؿذ ًوی µm 1/0 اص تیؾ فیثش دس گاص خذاوٌٌذُ الیِ لغش   
  ػغح هغاتك .آٍسد هی    فشاّن پلیوشی دیافشاگن دس سا گاصّا هخلَف ًفَرپزیشی

  تفىیه دس سا تاال پزیشی گضیٌؾ تا پلیوشّایی تَاى هی تىٌَلَطی پیـشفت فعلی
  هی دػت تِ تاال رلَف تا گاصی هحلَالت آى دًثال تِ وِ وشد تَلیذ هختلف گاصّای

  اص سٍد، هی واس تِ گاصّا غـایی تفىیه تىتَلَطی دس وِ خذیذ غـایی هاطٍل .آیٌذ
  دس فیثش پَؿؾ چگالی .اػت ؿذُ تـىیل تعَیض لاتل غـایی تذًِ ٍ واستشیح
 تِ ػثة وِ سػذ هی واستشیح هىعة هتش ّش دس فیثش هشتع هتش 3500-3000 تِ واستشیح
 .ؿَد هی گاصّا وٌٌذُ تفىیه دػتگاُ اتعاد سػاًذى حذالل
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  رشٍج تشای دّاًِ دٍ ٍ گاصّا اٍلیِ هخلَط ٍسٍد تشای دّاًِ یه داسای هاطٍل تذًِ
 .تاؿذ هی ؿذُ تفىیه عٌاكش

 

 وؼشی فـاس هیاى تفاٍت تَاػغِ غـایی تىٌَلَطی اص اػتفادُ تا هخلَط تفىیه
  "ػشعت تِ" وِ گاصّایی .گیشد هی كَست فیثشی دیافشاگن دارلی ٍ راسخی ػغَح

  (خاهذ ّای ّیذسٍوشتي ٍ تخاسآب ،H2، CO2، O2 ًوًَِ تشای) پلیوشی دیافشاگن دس
 راسج غـایی واستشیح رشٍخی ّای دّاًِ اص یىی اص ٍ ؿذُ فیثش ٍاسد وٌٌذ، هی ًفَر
 ،CO، N2 هثال تشای) وٌٌذ هی ًفَر دیافشاگن دس "آساهی تِ" وِ گاصّایی .ؿًَذ هی

CH4) ؿًَذ هی راسج غـایی هاطٍل رشٍخی دّاًِ دٍهیي اص.   
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  ٍ خْاى ػشاػش دس ؿشوت 350 تشای پشٍطُ 946 اًدام تا اهشٍص تِ تا گشاػیغ ؿشوت
  دس هشصی تشٍى پشٍطُ 53 ّوچٌیي ٍ هشصی دسٍى پشٍطُ 605 سٍی تش فعالیت ًیض

  ػعَدی، عشتؼتاى كشتؼتاى، هغَلؼتاى، هشاوؾ، وٌگَ، ایتالیا، اتشیؾ، وـَسّای
  تاخیىؼتاى ٍ اصتىؼتاى تشووٌؼتاى، لشلیضػتاى، لضالؼتاى، تالسٍع، آرستایداى،

 .سٍد هی ؿواس تِ سٍػیِ دس گاص ٍ ًفت كٌعت صهیٌِ دس ّا ؿشوت تشیي فعال اص یىی
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