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 دٌيچک

ّای هَسد ًیاص دس هؼیش یکی اص ًَاحی تخصَصی کِ هَسد تَخِ صٌایغ تاالدػتی اػت، هصشف اًشطی دس گشهکي

سٍد، گاص پاالییذُ تا کیفیت تاال ّا تکاس هیخط لَلِ گاص اػت. ػَختی کِ خْت تأهیي آتؾ هَسد ًیاص ایي گشهکي

افضایؾ ػَخت ٍ لَاًیي هشتَط تِ حفظ هحیط صیؼت، ًیاص اػاػی تِ ػولیات  اػت. تا دسًظش گشفتي لیوت سٍ تِ

ؿَد. تاصدّی پاییي ٍس کاهالً احؼاع هیّای غَطِتحلیلی، طشاحی ٍ تؼویشی هشتَط تِ افضایؾ تاصدّی گشهکي

اػت. ایي  ّا هؼوَالً ًاؿی اص همادیش تاالی اکؼیظى ٍ هَاد ػَختٌی ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي دهای تاالی دٍدکؾگشهکي

طَس کٌتشل ضؼیف َّای احتشاق، چیذهاى یا ػایض ًادسػت اهش هوکي اػت ًاؿی اص ػولکشد ضؼیف هـؼل ٍ ّویي

ّذف اصلی اص اًدام ایي پظٍّؾ، یافتي ساّکاسی هؤثش خْت تٌظین احتشاق هـؼل ٍ افضایؾ داى تاؿذ. آتؾ

گاص اػت. تا تَخِ تِ ًتایح تذػت آهذُ دس ایي ساًذهاى کل ػیؼتن دس توام گشهکي ّای ایؼتگاُ ّای تملیل فـاس 

% افضایؾ ساًذهاى 10پظٍّؾ، تا تٌظین طَل ؿؼلِ، تٌظین ًؼثت َّا تِ ػَخت ٍ ًصة دهپش تاسٍهتشیک، ؿاّذ 

 % افضایؾ ساًذهاى کل ػیؼتن خَاّین تَد.30احتشاق ٍ 
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اص ػیؼتن ّای تملیل فـاس گاص تخؾ هْویایؼتگاُ

گاصسػاًی تَدُ کِ تا اؿکال ٍ تدْیضات هتفاٍت طشاحی ٍ 

گشدًذ. تا پیـشفت ػلَم ٍ فٌاٍسی، ػاخت ایي ًصة هی

اتذ. دس یک تمؼینیتدْیضات تِ طَس هشتة تغییش ٍ استما هی

س تٌذی کلی خْت ّواٌّگی هـخصات گاص هَخَد د

کٌٌذگاى، خطَط لَلِ تا هـخصات گاص هَسد ًیاص هصشف

ّای تشٍى ّای تملیل فـاس گاص تِ دٍ ًَع ایؼتگاُایؼتگاُ

ّای دسٍى ٍ ایؼتگاُ( CGS:City gate station) ؿْشی

طشاحی ٍ اسائِ  (TBS:Town board station) ؿْشی

ّای تشٍى ؿْشی تِ صَست کوشتٌذی دس ایؼتگاُ گشدًذ. هی

ٍ  20، 10ّای گشدًذ ٍ تا ظشفیتّا ًصة هیاطشاف ؿْش

 psigّضاسهتشهکؼة تش ػاػت ٍ یا تیـتش،  فـاس گاص سا اص  30

 دٌّذ.کاّؾ هی psig 250تِ حذٍد  1000

 

 : شبکٍ گازرساوي طبيعي1شکل 

 10ٍ  5، 5/2ّای ّای دسٍى ؿْشی تا ظشفیتایؼتگاُ 

 psig60ِ ّضاسهتشهکؼة تش ػاػت ػالٍُ تش تملیل فـاس گاص ت

ّای هَخَد ٍ همذاس خشیاى ٍسٍدی ٍ خشٍخی گاص سا ًاخالصی

( اص اػتخشاج تا سػیذى گاص 1کٌٌذ. دس ؿکل )کٌتشل هی

کٌٌذُ تصَست ؿواتیک آٍسدُ ؿذُ طثیؼی تِ دػت هصشف

ّای تملیل ( هؼیش ػثَس گاص اص ایؼتگا2ُاػت. دس ؿکل )

  فـاس تصَست ؿواتیک ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

ای کِ تَػط ؿشکت تْیٌِ ػاصی تا هطالؼِ 1386دس ػال 

خَیی لاتل ّای صشفِهصشف ػَخت صَست گشفت فشصت

ّای تملیل ٍ تمَیت تَخْی دس هصشف اًشطی دس ایؼتگاُ

ّای دس ایي پظٍّؾ، ػولکشد ایؼتگاُ تیٌی ؿذ.فـاس پیؾ

تملیل فـاس اص ًظش هصشف اًشطی هَسد تشسػی لشاس گشفت 

شکت هلی گاص ٍ ًیض کلیِ [. ّوچٌیي هـخصات ؿ1]

ّای کـَس اسائِ ؿذ. خطَط اصلی اًتمال گاص پاالیـگاُ

ّای تمَیت فـاس گاص کِ تش سٍی کـَس ٍ ّوچٌیي ایؼتگاُ

ػٌدی اًذ ًیض هؼشفی ؿذًذ. پتاًؼیلآى خطَط لشاس گشفتِ

ّای ّای گاصی هَخَد دس ایؼتگاُتاصیاتی حشاستی اص تَستیي

 اػت. اسدی صَست گشفتِتمَیت فـاس گاص اص دیگش هَ

  
شماتيک مسير عبًر گاز از ایستگاٌ  : شبکٍ گازرساوي طبيعي2شکل 

 تمليل فشار

دس پشٍطُ ای دیگش، ؿشکت گاص اػتاى صًداى تا اصالح 

هحفظِ احتشاق ٍ ًصة ؿیش تشلی همذاس هصشف ػاػتی 

هکؼة  هتش 50تا  45هتش هکؼة تِ  70تا  65ػَخت سا اص 

طشح پغ اص تشسػی گشهکي ٍ ػَاهل  ي[. دس ای2کاّؾ داد ]

صسد ػَصی، تا تغییش دس ػاختاس هحفظِ احتشاق ٍ گاصسػاًی، 

ًالص ػَصی  .سًگ ؿؼلِ ّا ٍ هصشف ػَخت تْثَد یافت

ّای تلٌذ، صتاًِ  گاص تِ دلیل کوثَد اکؼیظى ٍ ٍخَد ؿؼلِ

داس، صسد ٍ دٍدی ؿکل، کَچک تَدى هحفظِ َّا ٍ کوثَد 

اى ؿذ. دس ایي طشح تؼذ اص اصالح اکؼیظى دس ایي حالت ػٌَ

احتشاق یک ؿیش ػَلًََئیذ دس هؼیش گاص ٍسٍدی تِ  هحفظِ

دسخِ  43تا  37هخضى تیي  هحفظِ احتشاق ًصة ٍ دهای

دسخِ  37ػاًتیگشاد تٌظین ؿذ کِ تِ تشتیة دس دهای 

دسخِ ػاًتیگشاد  43تاص ؿذى ٍ دس دهای  ػاًتیگشاد دػتَس

تا ًصة  .کٌذسا اخشا هی دػتَس تؼتِ ؿذى ؿیش ٍ لطغ گاص

ایي ؿیش، حالت کاسی دس فـاس پاییي، حزف ٍ ػاػت کاس 

 .[2افت ]یػاػت کاّؾ  12تِ هذت  گشهکي

ّای غیش هؼتمین، گشها سا دس یک هحفظِ خذاگاًِ گشهکي 

)هؼوَالً لَلِ آتـذاى( تَلیذ کشدُ ٍ تِ خشیاى فشآیٌذ اص 

َل، تخاس، گلیک -طشیك هحیط گشهادُ هاًٌذ آب، هخلَط آب

دٌّذ. اص خولِ ًوک یا گاصّای حاصل اص احتشاق اًتمال هی

ّا ایي اػت کِ هحیط گشهادُ هضایای اصلی ایي ًَع گشهکي



  

   3 

ّای دّذ. گشهکيگشها سا تصَست یکٌَاخت اًتمال هی

ّای تملیل ّای ایؼتگاُتشیي ًَع گشهکيٍس آتی هؼوَل غَطِ

هاکضیون تا حذٍد فـاس ّؼتٌذ. ایي ًَع گشهکي دهای آب سا 

ّای تملیل کٌذ. دس ایؼتگاُدسخِ ػاًتیگشاد حفظ هی 70

ّا تکاس سفتِ فـاس هَسد ًظش پظٍّؾ حاضش ایي ًَع گشهکي

ٍس دس ( ؿوای کلی اص ػاختاس گشهکي غَط3ِاػت. دس ؿکل)

ٍس دس آب ّای غَطِآب ًـاى دادُ ؿذُ اػت. گشهکي

ؿًَذ. هْنطشاحی هی API 12Kهؼوَالً طثك اػتاًذاسد 

ّا گشم کشدى گاص پشفـاسی تشیي کاستشد ایي ًَع گشهکي

ّای تملیل فـاس کاّؾ هیاػت کِ فـاس آى دس ایؼتگاُ

اتذ. کاّؾ فـاس گاص هٌدش تِ کاّؾ دهای آى خَاّذ ؿذ. ی

ّای گاص )دس گاص طثیؼی سا خْت افضایؾ تاصدّی تَستیي

ي اػت ّای تملیل فـاس( ًیض هوکصَست ٍخَد دس ایؼتگاُ

ّا هحیط گشهادُ، آب یا گشم کٌٌذ. دس ایي ًَع گشهکي

ّای ػثَسی ػیال گشمگلیکَل اػت ٍ لَلِ -هخلَط آب

ٍس ّؼتٌذ. لَلِ آتـذاى گشهای ؿًَذُ دس ایي هحیط غَطِ

ّا سا تِ هحیط گشهادُ ٍ اص آى تِ لَلِآصادؿذُ تَػط هـؼل

 ؿَد.ّای ػثَسی ػیال ٍ دس ًْایت تِ ػیال هٌتمل هی

 

 [3ٍس دس آب ]اخضای گشهکي غَطِ: 3شکل 

دس ایي پظٍّؾ، ًتایح حاصل اص اًدام الذاهات تْیٌِ ػاصی 

هصشف اًشطی دس هـؼل، ؿاهل تٌظین طَل ؿؼلِ دس داخل 

هـؼل هتٌاػة تا ؿکل هحفظِ احتشاق ٍ ّوچٌیي تٌظین 

ًؼثت َّا تِ ػَخت، دس ایؼتگاُ ّای تملیل فـاس گاص 

 سػی لشاس گشفتِ اػت.اػتاى اسدتیل هَسد تش

2- 

 تطاتك ػذم هؼیش ایي دس هَخَد اصلی هـکالت اص یکی

 گشهکٌْا ًیاص هَسد حشاستی تاس تا ّاهـؼل حشاستی ظشفیت

 تا همایؼِ دس ّاهـؼل تاالتش تؼیاس ظشفیت ػلت تِ. تَد

تا  .ًثَد هیؼش ساًذهاى تْتشیي دس تٌظین اهکاى گشهکٌْا

ت هـؼل دس ایي ػیؼتن ؿاّذ دٍ پذیذُ تا افضایؾ ظشفی

 ًتایح هتفاٍت تَدین:

افضایؾ دهای دٍدکؾ: تأثیش هٌفی دس ساًذهاى  .1

 ػیؼتن داسد.

کاّؾ همذاس َّای اضافِ: تأثیش هثثت دس  .2

 ساًذهاى ػیؼتن داسد.

 افضایؾ تا گشهکٌْا، تِ ًؼثت ّاهـؼل تاالتش ظشفیت ػلت تِ

 ًیاص هَسد استیحش تاس اص تیؾ ظشفیتی تِ هـؼل ظشفیت

 ایي. تَدین دٍدکؾ دهای ًاگْاًی افضایؾ ؿاّذ دیگ،

 دسٍى آب تِ سا خَد گشهای ایٌکِ تذٍى تَلیذی حشاست

 افضایؾ تاػث ٍ ؿذُ خاسج دٍدکؾ اص ًوایذ هٌتمل گشهکي

 ساًذهاى کاّؾ ًتیدِ دس ٍ (Stack Losses) دٍدکؾ تلفات

 ٍ هـؼل ظشفیت کِ ّاییػیؼتن دس. گشددهی گشهکي کل

 افشایؾ تا گشدًذ،هی اًتخاب یکذیگش تا هتٌاػة دیگ

 افضایؾ دیگ، ًیاص هَسد حشاستی تاس تا هـؼل ظشفیت

 دس ٍلی. گشددًوی هـاّذُ دٍدکؾ دهای دس چـوگیشی

 تَاى ایٌکِ ػلت تِ هَخَد ّایگشهکي هاًٌذ ّاییػیؼتن

 ّوچٌیي ٍ اػت گشهکي حشاستی تاس اص تاالتش تؼیاس هـؼل

 تیـتش افضایؾ تا احتشاق، هحفظِ دس دٍدُ ػیغٍ حدن ٍخَد

 ساًذهاى افضایؾ ٍ اضافِ َّای کاّؾ خْت) هـؼل ظشفیت

 حشاستی ظشفیت حذاکثش اص تاالتش ّایظشفیت دس ،(هـؼل

 دس ٍ دٍدکؾ دهای ؿذیذ ٍ ًاگْاًی افضایؾ ؿاّذ دیگ،

 ػیؼتن ساًذهاى کاّؾ ٍ دٍدکؾ تلفات افضایؾ ًتیدِ

 .تَد خَاّین

 دهای تِ تَخِ تا داسًذ% 90 تاالی ساًذهاى کِ ییّادیگ دس

 اص خشٍخی گاصّای دهای ،(C 1200°) طثیؼی گاص ؿؼلِ

 .تاؿذهی ػاًتیگشاد دسخِ 200-180 تیي هؼوَالً دٍدکؾ

 تیي حشاست اًتمال کِ تشپاییي ساًذهاى تا دیگْایی دس اها

 کاهل طَستِ ًظش هَسد ػیال ٍ احتشاق اص حاصل گاصّای

 تَدُ تاالتش هشاتة تِ خشٍخی گاصّای دهای گیشدیًو اًدام

 .گشددهی دٍدکؾ تاالی تلفات تِ هٌدش کِ

 تاالتشیي تا هتٌاػة ّا،هـؼل طشاحی غالثاً دیگش ػَیی اص

 پاییي یا ٍ تاالتش ّایظشفیت دس ٍ تَدُ کاسکشد ًاهی ظشفیت

 َّای افضایؾ یا ٍ (Excess Fuel) ًالص احتشاق ؿاّذ تش

 احتشاق ساًذهاى کاّؾ ًتیدِ دس ٍ (Excess Air) اضافِ
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 ًاهی تَاى تا هـؼل ظشفیت افضایؾ تا تٌاتشایي. تَد خَاّین

 َّای همذاس ػَخت، تِ َّا ًؼثت صحیح تٌظین ّوچٌیي ٍ

 .یاتذهی افضایؾ هـؼل ساًذهاى ًتیدِ دس ٍ کاّؾ اضافِ

 گشهکٌْا ساًذهاى افضایؾ تشای ؿذُ، رکش هطالة تِ تَخِ تا

 تْیٌِ همذاس دس سا هـؼل تایذ آًْا دس گاص صشفه کاّؾ ٍ

 افضایؾ تا اتتذا هٌظَس ایي تِ. ًوَد تٌظین اضافِ َّای ٍ دها

 ؿیش حالیکِ دس) ّافـاسؿکي ٍ سگَالتَس تَػط گاص همذاس

 خْت هـؼل ظشفیت ،.(داسد لشاس خَد حالت تاصتشیي دس گاص

 ذهًََکؼی گاص همذاس کِ حذی تا) اضافِ َّای هیضاى کاّؾ

 افضایؾ ایي. یافت افضایؾ.( ًٌوایذ تداٍص ppm300 اص کشتي

 اص خشٍخی گاصّای دهای دس ًاگْاًی خْؾ ایداد اص لثل تا

 کن تا اضافِ َّای همذاس ًیض ًْایت دس. یافت اداهِ دٍدکؾ

 کشدى کن. یافت کاّؾ هـؼل تِ ٍسٍدی َّای همذاس کشدى

 ؼلِؿ کِ یافت اداهِ ایًمطِ تا هـؼل تِ ٍسٍدی َّای

 کشتي هًََکؼیذ گاص همذاس ٍ ًذادُ دػت اص سا خَد پایذاسی

 . ًـَد ppm 300 اص تیـتش

 تِ هـؼل ظشفیت حذ اص تیؾ افضایؾ یا ٍ کاّؾ اثشات

 ًـاى( 4) ؿکل دس ػشػیي ایؼتگاُ گشهکي دس ًوًَِ ػٌَاى

 ػٌَاى تِ اػتؿذُ هـخص کِ ظشفیتی. اػتؿذُ دادُ

 ؿکل دس کِ ّواًگًَِ. تاػؿذُ گشفتِ ًظش دس تْیٌِ حالت

 ؿاّذ تاالتش ّایظشفیت دس ایٌکِ ٍخَد تا اػت هـخص (4)

 صیاد افضایؾ ػلت تِ ٍلی تَدین اضافِ َّای همذاس کاّؾ

 غیش افضایؾ تِ هٌدش کِ) تَلیذی حشاست ؿذى ّذس ٍ دها

 تشپاییي ظشفیتی دس هـؼل ،.(گشددهی ػَخت هصشف هفیذ

  .ؿذ تٌظین

 

ؾ ظشفیت حشاستی هـؼل تش سٍی همذاس َّای اضافِ تأثیش افضای: 4شکل 

 ٍ دهای خالص دٍدکؾ

 تکویل خْت ؿذ تیاى لثل صفحِ دس کِ ّواًگًَِ ّوچٌیي

 ظشفیت تٌظین اص پغ ػَخت هصشف ػاصی تْیٌِ فشآیٌذ

 تٌظین ًیض هـؼل تِ ٍسٍدی َّای همذاس هـؼل، تْیٌِ

 هداص همذاس اص آالیٌذُ گاصّای همذاس کِ ًحَی تِ گشدد هی

. ًگشدد ًالص احتشاق تِ هٌدش فشآیٌذ ایي ٍ ًٌوایذ تداٍص

 (5) ؿکل دس هـؼل تِ ٍسٍدی َّای همذاس کشدى کن تأثیش

 حشاسات خزب دس هؤثش ػَاهل اص یکی. اػتؿذُ دادُ ًـاى

 ػیؼتن ساًذهاى کاّؾ ٍ احتشاق فشآیٌذ دس ؿذُ تَلیذ هفیذ

 خَدٍ. تاؿذهی احتشاق هحصَالت دس اضافِ َّای ٍخَد

 ٍ احتشاق هحصَالت هیاى حشاست اًتمال تاػث اضافِ َّای

 پاییي ًتیدِ دس ٍ هـؼل تِ ؿذُ ٍاسد ػشد اضافِ َّای

 (5) ؿکل دس کِ ّواًگًَِ. گشدد هی دٍدکؾ دهای آهذى

 کن ٍ هـؼل تِ ٍسٍدی َّای کشدى کن تا اػت هـخص

. تَد خَاّین دٍدکؾ دهای افضایؾ ؿاّذ اضافِ َّای ؿذى

 اضافِ َّای همذاس کاّؾ تاال، ساًذهاى تا یّایدیگ دس

 دهای سٍی تش هَخَد حالت اص کوتش هشاتة تِ تأثیشی

 خزب اضافِ َّای تَػط کِ گشهایی صیشا. داسد دٍدکؾ

 کن اص پغ ؿَدهی دٍدکؾ دهای ؿذى کن تاػث ٍ ؿذُ

 تِ حشاست اًتمال افضایؾ ٍ دیگ خزب اضافِ َّای کشدى

 ًتیدِ دس ٍ دٍدکؾ دهای ادصی تغییش ػذم ًظش، هَسد ػیال

 .گشددهی ػیؼتن ساًذهاى چـوگیش افضایؾ

 

 هـؼل هـؼل تِ ٍسٍدی َّای همذاس کشدى کن تأثیش دٍدکؾ: 5شکل 

 دٍدکؾ خالص دهای ٍ اضافِ َّای همذاس سٍی تش

3- 

 اص لثل احتشاق هحصَالت آًالیض ًتایح کلیِ تخؾ ایي دس

 (2 خذٍل) دس ػاصی تْیٌِ اص تؼذ ٍ (1)خذٍل  ػاصی تْیٌِ

 ّاایؼتگاُ کلیِ دس ػاصیتْیٌِ فشآیٌذ. اػت ؿذُآٍسدُ

  .اػتگشفتِ اًدام لثل تخؾ دس ؿذُ تیاى هطالة هطاتك
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 دٍدکؾ خالص دهای همایؼِ تِ هشتَط( 6)ؿکل ّوچٌیي

(N.T )تْیٌِ اص تؼذ ٍ لثل آًْا هیاًگیي ٍ ّاایؼتگاُ کلیِ دس 

 ًـاى سا اضافِ َّای همذاس  شاتییتغ( 7) ؿکل ٍ تَدُ ػاصی

 .دّذیه

 اػتاًذاسد هداص همذاس ٍ کشتي هًََکؼیذ گاص همذاس( 8)ؿکل

 هداص همذاس ٍ ًیتشٍطى اکؼیذّای همذاس( 9) ؿکل ٍ آى

 اػت هـخص کِ اًگًَِّو. دّذی ه ًـاى سا آى اػتاًذاسد

 ضیآًال اصی ضیًاچ ػْن ،یٍسٍدی َّا ادیص حدن ػلت تِ

 ٍ کشتي ذیهًََکؼ گاص تِ هشتَطی خشٍخی گاصّا

 اػتاًذاسد همذاس اص آًْا شیهماد ٍ اػت تشٍطىیًی ذّایاکؼ

 دس دٍدکؾ تلفات همذاس هحاػثِ خْت .اػت ًکشدُ تداٍص

 حشاست سًوَدا ،یػاص ٌِیتْ اص تؼذ ٍ لثل يیاًگیهی دها

 ٍ( 10)ؿکل. ؿذ سػن اضافِی َّا حؼة تش ذیهف

 6/211ی دها. دٌّذی ه ًـاى سا هحاػثِ ًحَُ( 11)ؿکل

 ِیاٍلی دها ػٌَاى تِ( تیفاسًْا دسخِ 381) گشادیػاًت دسخِ

 تِ( تیفاسًْا دسخِ 602) گشادیػاًت دسخِ 4/334ی دها ٍ

 همذاس( 10)ؿکل ًوَداس اص ٍ ؿذ اًتخاب ِیثاًَی دها ػٌَاى

 تذػت اضافِی َّا هختلفی دسصذّای تشا ذیهفی گشها

 سػن( 11)ؿکل ًوَداس آهذُ تذػت شیهماد اػاع تش. آهذ

 ًوَداس ٍی ػاص ٌِیتْ اص لثل حالت سًگی آتی هٌحٌ. ؿذ

 ػپغ. دّذی ه ًـاى سای ػاص ٌِیتْ اص تؼذ حالت لشهضسًگ

 سٍاتط دسٍىی ػاص ٌِیتْ اص تؼذ ٍ لثل اضافِی َّا شیهماد

ی گشها همذاس ٍ ؿذ دادُ لشاس( 11)ؿکل دس هذُآ تذػت

 ٍ سًگی ًاسًد خطَط. ذیگشد هحاػثِ حالت ّشی تشا ذیهف

 ةیتشت تِ کیؿوات صَست تِ سا هحاػثات يیّو سًگ ػثض

 .دّذی ه ًـاىی ػاص ٌِیتْ اص تؼذ ٍ لثل حاالتی تشا

 اصی ًاؿیی خَ صشفِ همذاس  آهذُ تذػت حیًتا تِ تَخِ تا

 دسصذ 5/10 ،(1) ساتطِ هطاتك دکؾدٍ تلفات کشدى کن

 گشید هؤثشی پاساهتشّا تِ تَخِ تا گشیدیی ػَ اص. ؿذ يییتؼ

 صهاى ؿذى کوتش هاًٌذ ػَخت هصشف همذاس ؿذى کن دس

 ایستگاٌ وام

 سازي بُيىٍ از لبل

F
.T

 A
.T

 N
.T

.
 

E
.a

ir
 

C
O

 N
o

x
 D

R
G

H
 

S
.N

.
 

 0 0.07- 22 81 187.4 266.2 8.4 274.6 1-1 ارجستان

 0 0.16- 18 719 266.8 190.6 10.6 201.2 2-1 ارجستان

 0 0.21- 22 27 186.7 225 5 230 1-2 ارجستان

 0 0.01 25 1589 264.4 146.8 5 151.8 2-2 ارجستان

 0 0.23- 22 6 314.6 316.7 15.9 332.6 رضي

 0 0.18- 16 7 322.1 185.7 8.2 193.9 گرمي

 0 0.25- 15 1 512.8 198 6.5 204.5 سًار بيلٍ

 0 0.18- 25 11 250.9 235.7 1.2 236.9 1 ادآب پارس

 0 0.29- 12 21 486.6 202.1 0.5 202.6 2 آباد پارس

 0 0.23- 17 2 420.6 182.9 3.6 186.5 اصالوديز

 0 0.2- 35 9 465.7 201.7 16.2 217.9 َير

 0 0.19- 11 6 507.6 157.2 15.4 172.6 ايریك

 0 0.16- 26 903 175.3 223.3 9.2 232.5 1 لر لرٌ

 0 0.24- 24 24 228 294.8 7.2 302 2 لر لرٌ

 0 0.32- 43 12 83.3 403.7 2.7 406.4 2-1 اوساب

 0 0.21- 15 16 429.3 191.7 14.3 206 1-2 اوساب

 0 0.18- 7 21 882.8 114.7 10.9 125.6 2-2 اوساب

 0 0.19- 13 8 553.9 144.7 16.1 160.8 کتدي آلچٍ

 0 0.1- 24 15 293.4 270.3 16.3 286.6 سرعيه

 0 0.27- 17 152 164.5 173.8 14.1 187.9 وير

 0 0.14- 10 0 966 118.6 11.7 130.3 دیمان

 0 0.19- 20 173 379.2 211.6 9.5 221.1 مياوگيه

 سازي وتایج آواليس محصًالت احتراق لبل از بُيىٍ : 1 جديل
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 حیًتا يیّوچٌ ٍ شُیغ ٍ سٍص ؿثاًِ طَل دس ّاهـؼل کاسکشد

یی خَ صشفِ يیاًگیه همذاس لثل، فصل دس آهذُ تذػت

 .گشددی ه تشآٍسد% 30 حذٍد ؿذُ حاصل

(1) 100)1(
2

1 



ngEnergysavi 

4- 

 هـکالت اص یکیهـخص ؿذ  آهذُ تذػت ًتایح تِ تَخِ تا

 حشاستی ظشفیت تطاتك ػذم گشهکي ّا، ایي دس هَخَد اصلی

 ػلت تِ. هی تاؿذ گشهکٌْا ًیاص هَسد حشاستی تاس تا ّاهـؼل

 اهکاى گشهکٌْا تا همایؼِ دس ّاهـؼل تاالتش تؼیاس ظشفیت

 تاالتش ظشفیت ػلت تِ .ًثَد هیؼش ساًذهاى تْتشیي دس تٌظین

 تِ هـؼل ظشفیت افضایؾ تا گشهکٌْا، تِ ًؼثت ّاهـؼل

 افضایؾ ؿاّذ دیگ، ًیاص هَسد حشاستی تاس اص تیؾ ظشفیتی

 تذٍى تَلیذی حشاست ایي. تَدین دٍدکؾ دهای ًاگْاًی

 اص ًوایذ هٌتمل گشهکي دسٍى آب تِ سا خَد گشهای ایٌکِ

 دس ٍ دٍدکؾ تلفات افضایؾ تاػث ٍ ؿذُ خاسج دٍدکؾ

 ّاییػیؼتن دس. گشددهی گشهکي کل ساًذهاى کاّؾ ًتیدِ

 اًتخاب یکذیگش تا هتٌاػة دیگ ٍ هـؼل ظشفیت کِ

 ًیاص هَسد حشاستی تاس تا هـؼل ظشفیت ایؾافش تا گشدًذ، هی

 هـاّذ دٍدکؾ دهای دس چـوگیشی افضایؾ دیگ،

 تِ هَخَد ّایگشهکي هاًٌذ ّاییػیؼتن دس ٍلی .گشدد ًوی

 گشهکي حشاستی تاس اص تاالتش تؼیاس هـؼل تَاى ایٌکِ ػلت

 هحفظِ دس دٍدُ ٍػیغ حدن ٍخَد ّوچٌیي ٍ اػت

 کاّؾ خْت) هـؼل ظشفیت تیـتش افضایؾ تا احتشاق،

 تاالتش ّایظشفیت دس ،(هـؼل ساًذهاى افضایؾ ٍ اضافِ َّای

 ٍ ًاگْاًی افضایؾ ؿاّذ دیگ، حشاستی ظشفیت حذاکثش اص

 ٍ دٍدکؾ تلفات افضایؾ ًتیدِ دس ٍ دٍدکؾ دهای ؿذیذ

  .تَد خَاّین ػیؼتن ساًذهاى کاّؾ

 

 ایستگاٌ وام

 سازي بُيىٍ از لبل

F
.T

 A
.T

 N
.T

.
 

E
.a

ir
 

C
O

 N
o

x
 D

R
G

H
 

S
.N

.
 

 0 0.07- 37 300 46.2 398.2 9.7 407.9 1-1 ارجستان

 0 0.17- 37 230 75.2 410 10 420 2-1 ارجستان

 0 0.28- 44 175 44.2 397.9 5.5 403.4 1-2 ارجستان

 0 0.24- 40 93 68.6 372.2 5 377.2 2-2 ارجستان

 0 0.24- 27 123 165.9 391.2 8.8 400 رضي

 0 0.36- 26 115 186.3 343.6 8.3 351.9 گرمي

 0 0.31- 25 196 226.9 304.5 6.3 310.8 سًار بيلٍ

 0 0.26- 23 182 196.8 275.2 1.2 276.4 1 آباد پارس

 0 0.35- 18 201 251 284.5 3.9 288.4 2 آباد پارس

 0 0.31- 53 233 119.7 329.3 2.5 331.8 اصالوديز

 0 0.18- 35 9 173.9 354.3 14.8 369.1 َير

 0 0.12- 19 10 352.4 223.1 13 236.1 ايریك

 0 0.24- 37 147 85.3 315.1 7.6 322.7 1 لر لرٌ

 0 0.27- 44 8 72.9 364.2 8.7 372.9 2 لر لرٌ

 0 0.32- 43 12 83.3 403.7 2.7 406.4 2-1 اوساب

 0 0.31- 48 108 76.9 329.4 14 343.4 1-2 اوساب

 0 0.26- 42 20 82 409.1 7.9 417 2-2 اوساب

 0 0.23- 33 40 171.7 336.6 14.2 350.8 کتدي آلچٍ

 0 0.22- 28 185 190.6 306.7 17.2 323.9 سرعيه

 0 0.09- 60 224 40.9 258.8 14.7 273.5 وير

 0 0.23- 24 109 221.3 214.2 0.23- 214 دیمان

 0 0.24- 35 130 139.6 334.4 8.4 342.7 مياوگيه

 سازي از بُيىٍ بعدوتایج آواليس محصًالت احتراق  : 2 جديل
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 َا ي مياوگيه آوُا لبل ي بعد از بُيىٍ سازي(در کليٍ ایستگاE.airٌممایسٍ ممدار ًَاي اضافٍ ) :7شکل 

 َا لبل ي بعد از بُيىٍ سازيگاز مًوًکسيد کربه ي مياوگيه آوُا ي ممدار مجاز استاودارد آن  در کليٍ ایستگاٌ ممایسٍ ممدار :8شکل 

 

 

 ٍ سازيَا ي مياوگيه آوُا لبل ي بعد از بُيى( در کليٍ ایستگاN.Tٌممایسٍ دماي خالص ديدکش ) :6شکل 
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 تاالتشیي تا هتٌاػة ّا،هـؼل طشاحی غالثاً دیگش ػَیی اص

 پاییي یا ٍ تاالتش ّایظشفیت دس ٍ تَدُ کاسکشد ًاهی ظشفیت

 ًتیدِ دس ٍ اضافِ َّای افضایؾ یا ٍ ًالص احتشاق ؿاّذ تش

 افضایؾ تا تٌاتشایي. تَد خَاّین احتشاق ساًذهاى کاّؾ

 صحیح تٌظین ّوچٌیي ٍ ًاهی تَاى تا هـؼل ظشفیت

 ًتیدِ دس ٍ کاّؾ اضافِ َّای همذاس ػَخت، تِ َّا ًؼثت

 .یاتذهی افضایؾ هـؼل ساًذهاى

 ومًدارَاي گرماي در دسترس وسبت بٍ دماي يريدي بٍ ديدکش در درصدَاي متفايت ًَاي اضافي :11شکل 

 َا لبل ي بعد از بُيىٍ سازيآن  در کليٍ ایستگاٌ اکسيدَاي ويتريشن ي مياوگيه آوُا ي ممدار مجاز استاودارد ممایسٍ ممدار :9شکل 

.  

.  
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 گشهکٌْا ساًذهاى افضایؾ تشای ؿذُ، رکش هطالة تِ تَخِ تا

 تْیٌِ همذاس دس سا هـؼل تایذ آًْا دس گاص هصشف کاّؾ ٍ

 افضایؾ تا اتتذا هٌظَس ایي تِ. ًوَد تٌظین اضافِ َّای ٍ دها

 ؿیش حالیکِ دس) اّفـاسؿکي ٍ سگَالتَس تَػط گاص همذاس

 خْت هـؼل ظشفیت ،.(داسد لشاس خَد حالت تاصتشیي دس گاص

 هًََکؼیذ گاص همذاس کِ حذی تا) اضافِ َّای هیضاى کاّؾ

 ایي. هی یاتذ. افضایؾ.( ًٌوایذ تداٍص ppm300 اص کشتي

 گاصّای دهای دس ًاگْاًی خْؾ ایداد اص لثل تا افضایؾ

 َّای همذاس ًیض تًْای دس. یافت اداهِ دٍدکؾ اص خشٍخی

هی  کاّؾ هـؼل تِ ٍسٍدی َّای همذاس کشدى کن تا اضافِ

هی  اداهِ ایًمطِ تا هـؼل تِ ٍسٍدی َّای کشدى کن. یاتذ

 گاص همذاس ٍ ًذادُ دػت اص سا خَد پایذاسی ؿؼلِ کِ یاتذ

 .ًـَد ppm 300 اص تیـتش کشتي هًََکؼیذ

 عمراج

ؿشکت   ،ٍ ًَػاصی اًشطی ؿشکت هـاٍساى تْؼاصی [1] 

. ػاصی هصشف ػَخت هلی ًفت ایشاى، ؿشکت تْیٌِ

ػاصی هصشف اًشطی دس  تْیٌِگضاسؽ پشٍطُ ". (1386)

 "ّا ٍ خطَط اًتمال گاص طثیؼی ایؼتگاُ

تشسػی کاّؾ گضاسؽ پشٍطُ "گاص اػتاى صًداى. ؿشکت  [2]

ّای تملیل فـاس گاص اػتاى  هصشف اًشطی دس ّیتش ایؼتگاُ

 " صًداى

[3] B.E.I., (1991). "Modern Power practice, system 

operation volume L" 3rd Edition, Pergamon 

press, London 

 

 

 

.  
هشتَط تِ  خط چیيًوَداسّای گشهای دس دػتشع ًؼثت تِ دسصذّای هتفاٍت َّای اضافی دس دٍ دهای ٍسٍدی تِ دٍدکؾ )هٌحٌی  :11شکل 

 دسخِ فاسًْایت اػت.( 602هشتَط تِ ًتایح پغ اص تْیٌِ ػاصی دس دهای  هوتذاسًْایت ٍ هٌحٌی دسخِ ف 381ًتایح پیؾ اص تْیٌِ ػاصی دس دهای 


