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چكيده
در سالهای اخير ،قوانين و محدوديتهای شديد اعمال شده به مراکز صنعتي جهت جلوگيری از ورود گازهای آالينده به محيط زيست
باعث شده است تا تمايل بازار به استفاده از سوختهای سبک و کمآالينده افزايش يابد .بنابراين ،واحدهای توليدکنندهی سووختهوای
سبک در پااليشگاهها و مراکز پتروشيمي ،اهميت خاصي يافتهاند و با توجه به اينکوه هيودرو ن ن وش اساسوي در ايون واحودها دارد،
مديريت مصرف هيدرو ن در اين مراکز به امری غير قابل اجتناب تبديل شده است .به اين منظور ،در اين م الوه ،شوب ه هيودرو ن در
مجتمع پتروشيمي نوری به صورت موردی ،با استفاده از فناوری پينچ مطالعه شده است .نتايج مطالعهی طراحي از پايوه ايون مجتموع
نشان داد که واحد يادشده در صورت طراحي صحيح بايد با م دار هيدرو ن تازهای به ميزان  11/2درصد کمتر از م دار کنوني مصرفي
آن راهبری شود.
کليدواژهها :مديريت مصرف هيدروژن ،شبكه هيدروژن ،فناوري پينچ ،طراحي از پايه

 .1مقدمه



هيدرو ن تأثير چشمگيری بر هزينههای توليد و نيز سورمايهگوذاری

هيوودرو ن در صوونعت نفووت ن ووش مهمووي ايفووا موويکنوود و در اک وور

انجامشده بهمنظور افزايش ظرفيوت واحودها دارد و ايون خوود لوزوم

واحدهای پااليشگاهي به عنووان يوک عنصور اصولي و تعيوينکننوده

ب ارگيری روشهای مناسب بورای بهينوهسوازی و بازيافوت را نشوان

مطرح است؛ از سوی ديگر ،ساخت واحدهای توليدکنندهی هيدرو ن

موويدهوود .توواکنون روشهووای متفوواوتي بوورای بهينووهسووازی مصوورف

نيازمند هزينههای ثابت و عملياتي بااليي است .از اين رو ترکيب اين

هيدرو ن ارائه شوده اسوت کوه از جملوه ،فنواوری پيونچ مبتنوي بور

عوامل باعث شده است تا مديريت مصرف هيدرو ن به معضلي جدی

روشهوووای گرافي وووي[ ،]1،3روشهوووای ريا(وووي هبرناموووهريوووزی

و حائز اهميت تبديل شود ،بهطووری کوه بازيافوت و مصورف بهينوه

غيرخطي)[ ]2،9و ابرساختارها را[ ]1ميتوان برشمرد .هر يک از اين
روشها مزايا و معايبي دارند .روش گرافي ي روشي مفهومي اسوت و

* تهران ،دانشگاه تهران ،پرديس دانش دههای فني ،دانش ده مهندسي شيمي

89

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و پنجم ()5931

اين روش در نظر گرفته نمويشوود .روشهوای ريا(وي از نظور توابع

معموووالو واحوود تبووديل کاتاليسووتي ،هيوودرو ن مووورد نيوواز شووب ه را

هدف ،بسيار جامعتر از روش گرافي ي است ،ولي حل مسائل ريا(ي

تأمين ميکند .اين واحد ،بنزين با عدد اکتان بواال توليود مويکنود و

غيرخطي دارای پيچيدگيهای زيادی اسوت .ابرسواختارها نيوز هموه

هيدرو ن بوه عنووان يوک محصوول جوانبي در آن توليود مويشوود.

ساختارهای جرياني موجود در شب ه بهشومار مويآيود کوه سواختار

در صورت نياز ،به م ادير بيشتر هيدرو ن ،واحدهای جوانبي ديگوری

بهينه با توجه به تابع هدف از بين اين سواختارها تعيوين مويشوود؛

هوومچووون واحوود تبووديل گوواز طبيعووي بووا بخووار آب يووا واحوودهای

عيب ابرساختارها نيز اين است که تعيين حالت بهينه کلي در آنها به

اکسايش جزئوي نفوت سووخت در پااليشوگاه احودا مويشوود[.]3

راحتي ام انپذير نيست هبه خاطر وجود حالتهای بهينه مو(وعي).

بخش دوم شب ه ،واحد خالصسازی است .اين واحد بهمنظور افزايش

بنابراين؛ به نظر ميرسد روش گرافي ي با اينکه فشار جريانها را در

خلوص هيدرو ن در جريان گازها بهکار گرفتوه مويشوود .معمووالو از

نظر نميگيرد و محدوديتهای خاص خود را دارد ،ولي در عين حال

فناوری جذب سطحي با نوسانات فشار 2برای خالصسازی هيودرو ن

روش سادهای است که ميتواند ديد کلي از موازنه شب ه هيودرو ن

استفاده ميکنند ،زيرا خلوص هيدرو ن خروجي از اين واحدها بسيار

به وجود آورد .از اين رو ،در اين م اله به بررسوي ايون روش و نحووه

باالسووت و افووت فشووار کمتووری در جريووان گوواز ايجوواد موويکننوود.

هدفگذاری با منحنيهای مرکب پرداخته شده اسوت و پتروشويمي

1

از فنوواوریهووای ديگووری ماننوود فنوواوریهووای غشووايي و روشهووای
0

نوری به عنوان يوک مجتموع کوه در اک ور واحودهای آن هيودرو ن

سوورمازايي نيووز بوورای خووالصسووازی هيوودرو ن اسووتفاده موويشووود.

مصوورف موويشووود و دارای يووک شووب ه پيچيووده هيوودرو ن اسووت،

فناوریهای غشايي ،افت فشار زيادی در جريان گاز ايجاد مويکننود؛

بررسي شده است.

خلوص هيدرو ن خروجي از آنها نيز کمتور از روش جوذب سوطحي
است ،ولي ميزان بازيافت بوااليي نسوبت بوه جوذب سوطحي دارنود.

 .2پينچ هيدروژن

در روش سرمازايي نيز ،ميزان بازيافت هيدرو ن باالست ،ولي خلوص

فناوری پينچ نخستين بار توسوط لينهووف 1و ترنور 2بورای تحليول و

هيوودرو ن خروجووي از آنهووا از دو روش قبلووي کمتوور اسووت[.]3،1

بررسي شب ههای مبدل حرارتي بوه منظوور کواهش مصورف انور ی

بخش سوم شب ه هيدرو ن ،واحدهای مصرفکننده است .تعداد ايون

بهکار گرفته شد .به دنبوال آنهوا ،پوووهشهوای زيواد ديگوری بورای

واحدها در پااليشگاهها و مراکز پتروشيمي زياد است و مويتووان بوه

کمينهسوازی تعوداد مبودلهوای حرارتوي و سوطح موورد نيواز آنهوا

واحوودهايي چووون هيوودروکراکين  ،هيوودروتريتين

و همپووارش

انجام شد .فناوری پينچ تا امروز پيشرفتهای زيوادی کورده اسوت و

هايزومری شدن) اشاره کرد[ .]0ارتباط بين اين سه بخش در شوب ه

عالوه بر مبدلهای حرارتي ،بورای بهينوهسوازی بور هوای ت طيور و

از اين قرار است که ابتدا هيدرو ن در واحد توليدکننوده بوا خلووص

کورهها از آن استفاده ميشود .به موازات پوووهشهوای انجوام شوده

مشخصي توليد ميشود؛ بخشي از اين هيودرو ن در واحودهايي کوه

در مورد بهينهسازی شب ههای مبدل حرارتي ،پووهشي نيز در موورد

ميزان خلوص مورد نياز آنها نسبتاو پايين است ،بهکار گرفته ميشود

استفاده از اين روش بهمنظور بيشينهسوازی بازمصورف از منوابع آب

و بخش ديگر آن نيز وارد واحد خالصسازی ميشود .خروجي واحود

انجام شد .در سال  ،1444آلوز 3و تولر ]3[9روش پيونچ هيودرو ن را

خالصسازی يک جريان گاز محصول 8هبا خلوص باالی هيودرو ن) و

به منظور کاهش هيودرو ن درخواسوتي ،بوه ويووه در پااليشوگاههوا،

يک جريوان گواز پسوماند 9هبواخلوص پوايين هيودرو ن) اسوت کوه

مورد توجه قرار دادند.

جريان محصول در واحدهايي کوه بوه هيودرو ن خوالص نيواز دارنود

بررسي شبكه هيدروژن در پتروشيمي نوري (برزويه) با استفاده از...

يک ديدکلي از شب ه ايجاد ميکند ولي محودوديت فشوار گازهوا در

واحد خالصسازی؛ و واحدهای مصرفکننده اسوت .در پااليشوگاههوا

مصرف ميشود و جريان پسماند هموراه بوا جريوانهوای خروجوي از

 1 .2شبكه هيدروژن و واحدهاي تشكيلدهنده آن
شب ه هيدرو ن شامل سه بخش کلي :واحد توليدکننوده هيودرو ن؛
1. Linnhoff
2. Turner
3. Alvez
4. Towler

واحدهای ديگر به شب ه سوخت ارسال ميشود .رابطوه مت ابول ايون
)5. Pressure Swing Adsorption (PSA
6. Membrane
7. Cryogenic
8. Product
9. Residue
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سه بخش رفتار شب ه را تعيين ميکند و ترکيب مناسب جريانهوای

از اين جداکننده ،به صورت جريان تخليه از واحد خار ميشود تا از

بوووين آنهوووا و بازيافوووت هيووودرو ن از جريوووانهوووای خروجوووي،

تجمع مواد خن ي جلوگيری شود و بخش ديگور آن نيوز بوه صوورت

مصرف هيدرو ن تازه را کاهش ميدهد.

جريان برگشتي با هيدرو ن تازه مخلوط و وارد راکتور ميشوود .گواز
ورودی به راکتور چاه هيدرو ن و گاز خروجي از جداکننوده چشومه

 2 .2تعيين چشمهها و چاههاي هيدروژن

هيدرو ن است .برای بيان چشمهها و چواههوا نيوز از دبوي موولي يوا

در پينچ هيدرو ن ،چشمهها و چاههای هيدرو ن با جريانهای گرم و

حجمي استاندارد گازها وخلوص هيدرو ن در آنها استفاده ميشود.

سرد در پينچ حرارت مشابهسازی شدهاند و يک جريان با دبي موولي

در شو ل ه )2نموايي کلووي از يوک واحود خووالصسوازی را مشوواهده

يا حجمي استاندارد گاز و درصد خلوص هيدرو ن مشخص مويشوود

ميکنيد .با توجه به اين ش ل ،واحد خالصسازی دارای يک جريوان

که در پينچ حرارت به جای درصد خلوص ،از دمای جريوان اسوتفاده

ورودی و دو جريان خروجي است که ي ي از جريوانهوای خروجوي،

ميشود .در واقع ،چشمه هيدرو ن ،جرياني است که هيودرو ن را در

محصول موردنظر و ديگری جريان پسماند است .جريان ورودی چواه

اختيار شب ه ميگذارد و چواه هيودرو ن نيوز هيودرو ن را از شوب ه

و جريانهای خروجي چشمه هيدرو ن هستند[.]3،9

خار ميکند .برای تعيين چاهها و چشمههای هيدرو ن سوه بخوش
شب ه به طور مجزا بررسي ميشوند .در ش ل ه ،)1نمايي کلي از يک

 3 .2منحنيهاي مرکب

واحد مصرفکننده هيدرو ن را مشاهده مي کنيود؛ در ايون واحودها،

در پينچ هيدرو ن از دو منحني برای تحليل شب ه استفاده ميشوود.

خوراک مايع با جريان گاز ورودی حاوی هيدرو ن ،که بخشوي از آن

منحني اول که خلوص هيدرو ن نام دارد ،يک منحني دوبعدی است

به صورت برگشتي و بخشي نيوز بوه صوورت توازه توأمين مويشوود،

که محور عمودی آن درصد خلوص هيدرو ن و محور اف وي آن دبوي

مخلوط و به راکتور وارد ميشود .خوراک مايع با هيدرو ن موجود در

مولي يا حجمي گاز را نشان ميدهد و در واقع نمايشي از دبي گازهوا

جريان گاز واکنش ميدهد و به محصول مورد نظر تبديل مويشوود.

و سطح خلوص هيدرو ن در آنهاست .اين منحني شامل يک نموودار

خروجي راکتوور شوامل محصوول توليود شوده ،هيودرو ني کوه وارد

برای چاهها و يک نمودار برای چشمههاست .منحني دوم ،هيودرو ن

واکنش نشده ،و بخشي از خوراک است که وارد واکنش نشده اسوت،

مازاد نام دارد؛ يک منحني دوبعدی کوه محوور عموودی آن خلووص

از اين رو به يک جداکننده با فشار باال فرستاده ميشود تا فاز موايع

هيدرو ن و محور اف ي آن دبي هيدرو ن خالص را نشان ميدهود ،و

و گاز آن از هم جدا شوند .با توجه به اينکه فاز گواز خروجوي دارای

با توجه به منحني خلوص هيدرو ن ترسيم ميشود و در واقع نشانگر

ترکيبات سمي گوگرددار است ،بهمنظور حذف اين ترکيبات ،از يوک

ميووزان هيوودرو ن خووالص بووا درصوودهای خلوووص متفوواوت اسووت.

ستون جذب استفاده ميشود که ترکيبوات گووگرددار بوا اسوتفاده از

در ش لهای ه )3و ه )9نمونهای از اين دو منحني ترسيم شدهاند.

آمينها جذب و از ترکيب گاز حذف ميشوند .بخشي از گاز خروجوي
جبراني )(FM

تخليه گاز )(FP

چاه

چشمه

خوراک مايع
واکنشگاه
جداکننده

فرآورده مايع

شکل  .1نمای کلی يک واحد مصرف کننده هيدروژن.
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ورودي

خوراک

پسماند

شکل  .2نمای کلی يک واحد خالصسازی هيدروژن.
111

01
درصد خلوص هيدروژن

01

01

چشمهها

بررسي شبكه هيدروژن در پتروشيمي نوري (برزويه) با استفاده از...

محصول

21
چاهها
0011

0111

3011

311

2011

2111

1011

1111

1

011

1

شدت جريان مولي گاز )(mole/s

شکل  .3منحنی خلوص هيدروژن.
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01

01

درصد خلوص هيدروژن

01
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101

01
111
شدت جريان هيدروژن خالص )(mole/s

1

1

شکل  .4منحنی هيدروژن مازاد.
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نحوه ترسويم منحنوي خلووص هيودرو ن از ايون قورار اسوت کوه از

منحني خلوص هيدرو ن کاهش مييابد و منحني هيدرو ن مازاد به

درصد خلوص باال شروع و به ازای هر چشومه يوا چواه خطوي اف وي

سمت چپ حرکت ميکند .اين کار را تا زماني ميتوان انجام داد کوه

ترسيم ميشود ،به طوری که طول آن معادل دبي مولي گاز و عور

منحني هيدرو ن مازاد محور خلوص را قطوع کنود؛ در ايون صوورت،

آن معادل درصد خلوص هيدرو ن باشد .اين کار برای تمامي چاههوا

ن طه ت اطع ،ن طهی پينچ و دبي به دست آموده ،حوداقل هيودرو ن

و چشمهها انجام ميشود .به اين ترتيوب ،نموودار خلووص هيودرو ن

تازه مورد نياز شب ه را نشان ميدهد هش ل ه .))1بنابراين ،با استفاده

بهدست ميآيد که شامل دو نمودار ،ي ي برای چاهها و ديگری بورای

از فناوری پينچ و منحنيهای مرکب ،ميتوان ن طه پيونچ و حوداقل

چشومههاسوت .در نموودار خلووص هيودرو ن هشو ل ه ،))3نمووودار

هيدرو ن تازه موردنياز شب ه را به دست آورد .ن طه پيونچ شوب ه را

چشمهها و چاهها ي ديگر را در ن اطي قطع ميکننود و بخوشهوايي

به دو زيرسامانة باالی پينچ و پايين پينچ ت سيم ميکنود کوه بواالی

محصور بين دو نمودار به وجوود مويآيود .مسواحت بوين دو نموودار

پيوونچ بووه صووورت خووالص يووک چوواه هيوودرو ن و پووايين پيوونچ

هيدرو ن خالص آن بخش را نشوان مويدهود .در نموودار هيودرو ن

يک چشمه هيدرو ن است .برای دستيابي به هدفگوذاری مووردنظر

مازاد هش ل ه ،))9هيدرو ن خالص هور بخوش بور حسوب کمتورين

بايد هيدرو ن از مرز پينج عبور ن ند ،يعني چاههای بواالی پيونچ بوا

خلوص در آن بخش ترسيم ميشود ،بهطوری که يک خط اف ي رسم

چشمههای باالی پينچ و چاههای پايين پينچ با چشومههوای پوايين

آن کمترين خلوص در آن بخش و طول آن م دار

پي ونچ تووأمين شوووند و نيووز موويتوووان از واحوودهای خووالصسووازی

هيوودرو ن خوووالص باشووود .بوووه ازای هيوودرو ن خوووالص م بوووت،

استفاده کرد .اين واحدها بايود در مورز ن طوه پيونچ نصوب شووند و

طول خط افزايش و به ازای هيدرو ن خالص منفي ،کاهش مييابود.

هيدرو ن را از پايين پينچ هچشمه هيودرو ن) بوا خلووص پوايين بوه

نحووووه ترسووويم منحنوووي هيووودرو ن موووازاد را در شووو ل ه)2

باالی پينچ هچاه هيدرو ن) با خلوص باال انت ال دهند .به اين ترتيب،

مشاهده ميکنيد [.]8،4

موويتوووان م وودار هيوودرو ن مصوورفي را کوواهش داد و بووه م وودار

ميکنند که عر

هدفگذاری شده دست يافت[.]15
 0 .2هدفگذاري و پيدا کردن نقطه پينچ
اگر دبي هيدرو ن تازه ورودی کاهش يابد ،طول نمودار چشمههوا در

درصد خلوص هيدروژن

شدت جريان مولي هيدروژن خالص )(mol/s

شدت جريان مولي گاز )(mol/s

شکل  .5نحوه ترسيم منحنی هيدروژن مازاد از روی منحنی خلوص هيدروژن.
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1
01

01

21

01

3011
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2011

3111

2111

1011

1111

011

1

شکل  .6نحوه هدفگذاری با استفاده از منحنیهای مرکب.

 .3موردپژوهي :شبكه هيددروژن در پتروشديمي ندوري

ميکند .شب ه هيدرو ن در ايون مجتموع مطواب شو ل ه )0اسوت.

(برزويه)

دادههای مربوط به واحدهای اين شوب ه کوه از ن شوههوای جريواني

شب ه هيدرو ن در پتروشيمي نوری دارای هفت واحد مصرفکننوده

واحدها استخرا شدهاند ،در جدولهای ه ،)1ه )2و ه ،)3در شدهانود.

هيدرو ن و يک واحد خالصسازی بوا جوذب سوطحي تنواوب فشوار

با استفاده از اين دادهها ،مي توان چشمهها و چواههوای هيودرو ن را

است .هيدرو ن مورد نياز شب ه را واحود تبوديل کاتاليسوتي توأمين

تعيين کرد.

بررسي شبكه هيدروژن در پتروشيمي نوري (برزويه) با استفاده از...

111

خالصسازي

ديسيرويريشن

همپارش

ترانس آلكيالسيون
(آلكيلدار کردن انتقالي)
احياي کاتاليست
مبدل کاتاليستي
هيدروژندار کردن

هيدروژن کاري

آروفينينگ

شکل  .7شبکه هيدروژن در پتروشيمی نوری.
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جدول  .1مشخصات واحد توليدکننده هيدروژن در پتروشيمی نوری.
واحد مبدل کاتاليستي

دبي حداقل ()mol/s

دبي حداکثر ()mol/s

درصد خلوص مولي

221/9

221/9

41/92

جدول  .2مشخصات واحد خالصسازی هيدروژن در پتروشيمی نوری.
جريان خوراک
شدت جريان

واحد خالصسازی

جريان محصول

درصد خلوص

ه)mol/s
073

شدت جريان

99/54

جريان پسماند
شدت جريان

درصد خلوص

ه)mol/s
109/9

درصد خلوص

ه)mol/s

99/9

78

908/9

جدول  .3مشخصات واحدهای مصرفکننده هيدروژن در پتروشيمی نوری.
جريان جبراني
واحدهای مصرفکننده

شدت جريان

جريان تخليه

درصد خلوص

شدت جريان

جريان برگشتي

درصد خلوص

شدت جريان ه)mol/s

95

41/92

25

15

5

هيدرو نکاری

31/2

41/92

5

42/92

314/0

هيدرو ندار کردن

22

41/92

./3

82

120/2

احيای کاتاليستها

81

41/40

25

44/4

5

ترانس آل يالسيون

121/2

44/4

03

10

1223/3

همپارش

03

10

31/2

25/31

9232/2

21/1

44/4

5

04/11

1344/9

ه)mol/s
آروفينين

ديسپروپريشن

1

ه)mol/s

با استفاده از دادههای مندر در جدولهای ه ،)1ه )2و ه ،)3و تو(يحاتي که در بخش  9-2ارائه شد ،چاهها و چشومههوای هيودرو ن در شوب ه
مورد مطالعه را به صورت مندر در جدول ه )9به دست ميآوريم.
جدول  .4چاهها و چشمههای هيدروژن در پتروشيمی نوری.
چاههاي هيدروژن

چشمههاي هيدروژن
شدت جريان مولي ()mol/s

درصد خلوص

شدت جريان مولي ()mol/s

درصد خلوص

229/9

41/92

951/2

42/33

314/0

42/92

23

44/4

1344/9

04/11

938

41/92

120/2

82/59

254/1

81/13

1121/3

10

1921

85

25

15

1054/8

05

9211/0

25/31

9358/2

21/1

231/1

44/4

-

-

138/4

01

-

1. Disproportionation
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مازاد را برای شب ه موجود در پتروشيمي نوری مشواهده مويکنيود.

نيسووت و مسووتلزم اسووتفاده از کمپرسووور بوورای تووأمين فشووار اسووت.

نتايج حاصل از هودفگوذاری در جودول ه )2در شودهانود .درصود

به بياني ديگور ،تعيوين بهتورين آرايوش بورای شوب ه هيودرو ن بوا

خلوص ن طه پينچ معادل  5/10مولي و ميزان هيدرو ن تازه خروجي

کمينهسازی هزينه کل شوب ه ام وانپوذير اسوت ،کوه ايون امور در

از واحد خالصسازی  11/2درصد بيشتر از م دار حداقل است.

مطالعات بعدی بررسي خواهد شد.
111

 .0نتيجهگيري کلي

01

نوری در حالت طراحي از پايه ،1بيانگر اين واقعيت است که هيدرو ن

01

ورودی تازه از طري واحد خالصسازی به ايون شوب ه11/2 ،درصود

01
01

بيشتر از م دار آرماني است .ميتوان با کواهش دبوي ايون جريوان و

01

خووالصسووازی جريوانهووای خروجووي از واحوودهای مصوورفکننووده و

31

استفاده دوباره از آنها به اين حالوت آرمواني دسوت يافوت .در ايون

21

شب ه جريان پسماند خروجي از واحد خالصساز دارای خلوص باالتر

11

از ن طه پينچ اسوت و مويتوانود دوبواره موورد اسوتفاده قورار گيورد.

1111 2111 3111 0111 0111 0111 0111 0111 0111 11111

1

درصد خلوص هيدروژن

نتايج به دست آمده از هدفگذاری شوب ه هيودرو ن در پتروشويمي

01

1

شدت جريان مولي )(mol/s

بايد گفت که هدف از بهينهسازی شب ه هيدرو ن لزوماو کمينهسازی
هيدرو ن مصرفي نيست ،بل ه هدف جامع مي توانود کمينوه کوردن

شکل  .8نمودار خلوص هيدروژن برای شبکه موجود در

هزينههای ثابت ،عمليواتي و يوا هزينوه کول باشود .هموانطوور کوه

پتروشيمی نوری.

بررسي شبكه هيدروژن در پتروشيمي نوري (برزويه) با استفاده از...

در ش لهای ه )8و ه ،)4منحنيهای خلووص هيودرو ن و هيودرو ن

بيشتر از آن نيز مرتبط شود؛ در حالي که اين کار عموالو ام وانپوذير

گفته شد ،در فناوری پينچ و منحنيهای مرکب محدوديتهای فشار
در نظر گرفته نميشود و هر چشمه ميتواند به هور چواه بوا فشواری

111
01
01
01

نقطه پينچ

01

01
31
21

درصد خلوص هيدرون

01

11
01

01

01

01

31

21

11

1

1

شدت جريان مولي هيدروژن )(mol/s

شکل  .9نحوه هدفگذاری شبکه هيدروژن در پتروشيمی نوری.

1

1. Grass Root
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. نتايج حاصل از هدفگذاری شبکه هيدروژن در پتروشيمی نوری.5 جدول
شدت جريان گاز ارسالي به شبكه سوخت

شدت جريان پسماند

شدت جريان خالص ورودي

(mol/s)

(mol/s)

(mol/s)

205/9

138/4

231/1

شب ه موجود

111/13

112/41

142/43
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