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چکیده :توربین های انبساطی ماشین های دواری هستند که موجب بازیافت انرژی از طریق انبساط گاز یـا بخـار و تبـدیل آن بـه انـرژی
الکتریکی میشوند .در گذشته ،کاربرد دستگاههای فوق در ایستگاههای تقلیل فشار نیروگاهها و شهرهای بزرگ بود .با گسترش دانش ،امکان
استفاده از توربین انبساطی در بقیۀ صنایع از جمله چاه های تولید گاز میسر گردید .در این تحقیق ،ابتدا به بررسی وضعیت چـاههـای سـکو
گازی پرداخته ،سپس فرایند مربوطه در نرم افزار  HYSYSشبیهسازی میشود .با توجه به محاسبات صورتگرفته در این نرمافزار ،مشـاهده
میشود که استفاده از  ۹عدد توربین انبساطی با مجموع توان تولیدی  ۷۶111کیلووات امکانپذیر است .سـپس تحلیـل اقتصـادی صـورت
گرفته و نتایج محاسبات نشان داد که دورۀ بازگشت سرمایه حدود  ۷سال خواهد بود.
واژههای کلیدی :توربین انبساطی ،سکوهای تولید گاز و نفت ،شبیهسازی نرمافزار  ،HYSYSتحلیل فنی و اقتصادی.
* نویسندۀ مسئول

Downloaded from energy.kashanu.ac.ir at 19:26 +0430 on Monday May 20th 2019

تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد توربین انبساطی در سکوهای گازی ـ نفتی جهت

تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد توربین انبساطی در سکوهای گازی ـ نفتی...

36

اطمینانترین تجهیزات روی سکوها هستند .توربین انبسواطی هوای مودرن

 .۷مقدمه

1

روند رو به افزایش درخواست انرژی در جهان موجب شده است گاز
بهعنوان یکی از منابع بسیار مهم در نظر گرفته شوود [ .]3-1همچنوین
افزایش روند مصرف گاز در نیروگاه و مصارف داخلی بهدلیل مزیوت
شده که گاز بهعنوان منبع اصلی در قرن  21مطرح گردد [4و .]۸کاهش
فشار گاز در مبادی ورودی و همچنین در پاالیشگاهها بیشتر بهوسویل
شیر فشارشکن صورت میگیرد .جایگزینی توربین انبساطی بهجای شیر
فشارشکن موجب باال رفتن مزیت مکوانیکی بوه ماودار  %۸8گشوته و
همچنین نیروی تولیدشده به وسیل توربین انبساطی میتواند موجب به
حرکت درآوردن تجهیزات گوناگون از قبیل کمپرسور ،ژنراتور و پمپ
گردد [ ۹و .]1۱
تجارب موفق گوناگونی در زمینو بوهکوارگیری تووربین انبسواطی در
سکوهای گازی فراساحلی انجام شده است .از مهمترین آنها میتووان بوه
پروژۀ گاز طبیعی شرکت نفتوی بوی پوی امکوو 1اشواره کورد کوه  4منطاو
فراساحلی ۸ ،مخزن گازی دریای شمال و  1۱شورکت مجوزا را گورد هوم
آورد .از زمان راهاندازی این پوروژه در سوال  1۹۹3توسو شورکت نفوت
هلند ،بی پی امکو روزانه  13میلیوون مترمکعوب گواز طبیعوی را از میودان
گازی توس دو توربین انبساطی فرآوری میکنود و از انورژی فشواری آن
برای به حرکت درآوردن کمپرسورهای واحد استفاده مویشوود .همچنوین
روزانه  2۱۱۱مترمکعب مایع تولید میگردد .پروژهای مشوابه در نوروژ نیوز
انجام شده است .چاههای اسلنپر 2شرقی و غربی دو میدان فراساحلی گواز
طبیع وی در دری وای شوومال هسووتند کووه توس و اسووتات اویوول ،3یک وی از
بزرگترین شرکتها در نروژ و یکی از شرکتهای مهم گوازی در اروپوا،
اداره میشوند .توربین های انبساطی 4اسوتفاده در فراینود جداسوازی (گواز
طبیعوی ،میعانوات ،آب و دیاکسووید کوربن) تجهیوزات حیواتی ایون فراینوود
محسوب میشوند .انتخاب توربین انبساطی های تجهیزشده بوا تکنولووژی
یاطاقانهای مغناطیسوی ابتودا در اسولنپر شورقی ( 4واحود در سوال 1۹۹3
شروع به کار کردند) و سپس در اسولنپر غربوی ( 4واحود در سوال 1۹۹1
شروع به کار کردند) به کار گرفته شدند .این نوآوری پیشنهادشوده توسو
کارخانو کرایواسووتار 8از تکنولوووژی یاطاقووانهووای مغناطیسوی در توووربین
انبساطی گاز طبیعی فشوار بواال اسوتفاده مویکنود .اموروزه ایون  ۸تووربین
انبساطی که  %1۱۱گاز طبیعوی میوادین اسولنپر را فورآوری مویکنود ،قابول

قابلیت اطمینان 7و دسترسپو یری 8بواالیی دارنود و اسوتفاده از آنهوا در
سکوهای فراساحلی مورد تأیید است [ .]11ولی با توجه به عودم بررسوی
و بهکوارگیری چنوین سیسوتمهوایی در سوکوهای فراسواحلی قودیمی در
صنعت گاز ایران ،بررسی دقیق و جامعی نیاز اسوت .در ایوران ،تحایاوات
زیادی در خصوص استفاده از توربین انبساطی در ایستگاههای تالیل فشار
نیروگاهها و مبادی ورودی شهرها صورت گرفته است؛ از جمله مویتووان
به تحایق ذبیحی و تایزاده در خصوص اسوتفاده از تووربین انبسواطی در
ایستگاه تالیل فشار ساری و شبیهسازی آن در نرمافوزار  ]12[ HYSYSو
همچنین استفاده از کنترلهای دما جهوت بواال بوردن رانودمان اشواره کورد
[ .]13آشوری ،ویسی و شجاعزاده تحایاوی دربوارۀ حوداقل درجو قابول
کاربری برای استفاده از توربین انبساطی در ایستگاههای تالیل فشوار انجوام
دادهانود [ .]14رحیموی و همکواران در تحایاوی بوا عنووان «بررسوی اثور
جایگزینی توربین انبساطی با شیرژول تامسون در عملکرد بور متوانزدا»
به بررسی ناش ت توربین انبساطی در صنایع پتروشویمی پرداختنود [.]18
فرزانه و همکاران در تحایای با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش انرژی
قابل حصول در پروس تالیل فشار گاز مصرفی پاالیشوگاه خوانگیران» بوا
استفاده از آنالیز اگزرژی ،میزان کار تولیدی قابل استحصوال در اثور تالیول
فشار گاز مصرفی پاالیشگاه خانگیران را محاسبه کردهاند .پاالیشگاه دارای
 8واحد تصفی گاز ترش میباشد و گاز مصرفی خوود پاالیشوگاه نیوز از
همین واحدها تأمین میگردد .در حال حاضر ،فرایند تالیل فشار از طریق
چند شیر فشارشکن صورت میگیرد .با پیشنهاد اسوتفاده از تووربینهوای
انبساطی بهجای شیرهای فشارشکن ،میزان کار تولیدی توس ایون روش
محاسبه شده است .کوار تولیودی در ایون تحایوق ،بور مبنوای رانودمان ۸8
درصد توربین انبساطی و دمای پویشگورم  18۱ ocمحاسوبه شوده اسوت.
همچنین تأثیر ات پیشگرم کوردن و رانودمان تووربینهوای انبسواطی بور
افزایش کار تولیدی بررسی شده است .کار تولیودی حاصول بوین 8 Mw
تا ۹ Mwاست؛ این میزان کار با توجه به مصرف گواز مواههوای مختلو
سال پاالیشگاه تغییر میکند [.]11
هدف از این تحایق ،بررسی و امکانسنجی استفادۀ توربین انبساطی
بهجای شیر فشارشکن در سکوهای نفتی ،جهت تولید برق و باال بردن
مادار تولید میعانات خروجی است .بنابراین برای بررسی دقیوق ،ابتودا
شرای موجود در سایت را در نرمافزار شبیه سازی نمووده و براسواس
نتایج بهدستآمده به تحلیل اقتصادی طرح پرداخته شده است.

1. BP-Amoco
2. Sleipner
3. Statoil
4. Turbo-Expander
5. Cryostar

6. Active Magnet Bearing
7. Reliability
8. Availability
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بهدلیل استفاده از تکنولوژی یاطاقانهوای مغناطیسوی فعوال سوبکترنود و
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 .۶چاههای سکو

 .۷.۶معادالت شبیهسازی در نرمافزار

در تحایق فوق ،امکان استفاده از توربین انبساطی جهت بازیافت انرژی

در ابتوودا شووبیهسووازی امکووان اسووتفاده از معووادالت مختلو

چاههای گازی یکی از سکوهای تولید و فرآورش گاز جهت صادرات

 HYSYSامکانپ یر است [10و .]20ل ا برای رسیدن به بهتورین نتیجوه و

در منطا خلیج فارس در نظر گرفته شده است.

کمترین مادار انحراف در شبیهسازی ،ابتدا شورای موجوود در سوایت ،در

در نوورمافووزار

 2SKA,B,Cاست که گاز مورد نیاز برای فرآورش و صادرات از این

فشارشکن است که گاز خروجی از چاهها را کاهش داده و به مادار موورد

چاه ها به سکوی  KPPانتاال پیدا مویکنود و بعود از انجوام عملیوات

نظر برای ورود به سکوی  KPPمیرساند.

جداسازی میعانات و آب ،جهت صوادرات بوه جزیورۀ سویری ارسوال
میگردد .مادار ظرفیت طراحیشودۀ سوکوی  KPPجهوت فورآورش،
 88۱میلیون فوت مکعب است که این مادار توس چاههای موجود در
 2SKB,Cهرکدام به ماودار  2۱۱میلیوون فووت مکعوب و  18۱بایوه

شکل ( :(۷شبیهسازی شیر فشارشکن در نرمافزار

توس چاه  2SKAتأمین میگردد .گاز پس از عبور از شیر فشارشکن
و کاهش فشار آن بین دو ترین 1موجود در سکو  KPPتاسیم میگردد
که هرکدام وظیف پاالیش نص

ظرفیت سکو را بوه عهوده دارنود .در

صورتی که دمای خروجی گاز بعد از شیر فشارشکن به ماودار موورد
نیاز پایین نیامده باشد ،از طریق مبدلهای هوا خنککون ،دموای موورد
نظر پایین آورده میشود.
جدول ) :(۷مؤلفههای گاز خروجی از چاههای گازی خشکی
Mole Fraction
۱/۱۱8

H2 S

۱/۱۱۸0

N2

۱/۱30۹

C02

۱/۸0۸1

Cl

۱/۱413

C2

با توجه به نتایج بهدستآمده ،نتیجهگیری میشود که بهترین معوادالت
برای شبیهسازی فوق معادالت پنگ رابینسون  )1( 2تا ( )0هستند.
()1
()2
()3

مشخصات گاز ورودی به سکو مطابق جدول ( )1است.
Component

HYSYS

()4

))

(

(

( )8
()1
()0

) (

 .۶.۶محدودیتهای استفاده از توربین انبساطی

۱/۱111

C3

۱/۱۱2۹

iC4

برای استفاده از توربین انبساطی باید شرای و محدودیتهوای زیور را

۱/۱۱33

nC4

۱/۱۱1۸

iC5

در نظر گرفت:

۱/۱۱12

nC5

۱/۱۱2

C6

سیستم مورد نظر بهطور مستایم ،دبی گاز خروجی را کنترل نمیکند .با

۱/۱۱11

C7+

این حال ،بهدلیل برخورداری توربینهوای انبسواطی مودرن از سیسوتم

 .۷.۶.۶کنترل دبی گاز خروجی از توربین انبساطی

۱/۱۱4

C12+

۱/۱۱11

H2 0

1

TOTAL

یهای متفاوت را با
پرههای هدایتکنندۀ ورودی ،توانایی کارکرد در دب 
روشهای متفاوتی مانند شویرهای کنتورل

بازده مناسب دارند .بنابراین
Description

یتوان به این منظور به کار
دبی را در کنار استفاده از توربین انبساطی م 
گرفت .شایان ذکر است در برخی از موارد به دلیل بواالتر بوودن فشوار

C12+

C7+

34۸/81

180/۸۹

Molecular Weight

۱/۸۸81

۱/0۹11

Specific Gravity

جریان گاز سر چواه از حوداکرر فشوار اسوتاندارد ورودی بوه تووربین
انبساطی ،استفاده از اینگونه شیرهای فشارشکن اجتنابناپ یر است.

1. Train

2. Ping Robinson
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 .۶.۶.۶تغییر فشار گاز خروجی از مخزن

سکو جداسازی میعانات است ،به وجود آمدن میعانات یکی از مزایای

توربین انبساطی بهدلیل بهرهگیری از سیسوتم کنتورل پیشورفته توانوایی

طرح فوق میباشد ،ولی این نکته را نیز باید در نظر گرفت که وجوود

گستردهای از فشارهای خار از طراحی را دارند .بر

کارکرد در محدودۀ
اساس منحنی عملکرد توربینهای انبساطی ،بازده تجهیز با تغییر فشار
نتر مادار بازده کاهش یافته تا جایی که در فشار  ۱/0فشار طراحی،
پایی 
ییابد .با در نظر گرفتن منحنی مربوو بوه
بازده به میزان  ۱/0کاهش م 
تغییرات بازده با فشار تجهیز مورد نظر و محدودۀ تغییرات فشار جریان
یتوان مادار بهینه را با باالترین ظرفیت محاسبه کرد.
گاز سر چاه م 

 .۹ .۶بررسی شرایط مسئله
عدم تشکیل هیدرات ،یکی از پارامترهای مهم در طراحوی اسوت .لو ا
برای جلوگیری از تشکیل هیدرات باید دما و فشار تشکیل هیدرات را
جزو پارامترهای اصلی طراحی توربین انبساطی در نظر گرفوت .بورای
این منظور ،شرای ورودی توربین را در نرمافزار شبیه سازی کرده لو ا
دما و فشار خروجی چاهها بهعنووان دموای ورودی تووربین انبسواطی

 .۹.۶.۶وجود میعانات گازی در گاز خروجی از مخزن

(جدول  )2و دما و فشار ورودی به سکو (جدول  )3بهعنووان دموا و

سیستم توربین انبساطی بهطور گسترده برای جداسازی گاز در واحدهای

فشار خروجی در نرمافزار در نظر گرفته شده است.

یگیرد .ولی
تولید کننده گاز مایع طبیعی و گاز مایع مورد استفاده قرار م 

جدول ( :)۶مشخصات ترمودینامیکی گاز خروجی از چاههای سکوها

با توجه به طراحی اینگونه تجهیزات ،بایستی میعانات هیودروکربنی و

2SK-C

2SK-B

2SSK-A

دبی طراحی

28۱

2۱۱

2۱۱

جریان گاز بهطور کامل نمزدایی و موارد الزامی را جهت عدم تشکیل

کمترین مادار دبی خروجی

1۱۱

8۱

8۱

فشار بسته شدن چاه )(barg

382

382

382

هیدرات رعایت گردد .چنانچه توربین انبساطی فا بهمنظور بازیافوت

دما مخزن °c

121/0

121/0

121/0

انرژی فشاری جریان گاز مورد استفاده قرار گیرد ،در جریان خروجی از

فشارخروجی چاه )(barg

33۸

33۸

33۸

دماخروجی چاه °c

1۱8

1۱8

1۱8

بیشترین مادار فشار شیر تالیل )(barg

1۱3

1۱3

1۱3

آب درون جریان گاز ورودی در ابتدا در یک مخزن جداسازی شود و

آن معموالً بهدلیل کاهش دمای شدید ،ماداری میعانوات هیودروکربنی
یشود که بوا توجوه بوه ماهیوت آن ،جداسوازی و بوه واحود
تشکیل م 
یشود .با توجه به اینکه یکی از وظوای
مصرفکنندۀ مربوطه ارسال م 

جدول ( :)۹مشخصات گاز ورودی به سکو
2SK-C

2SK-B

2SSK-A

Salman associated gas

28۱

2۱۱

2۱۱

4۱

فشار ورودی سکو درحال حاضر barg

۹3/1

۹3/1

۹3/1

1۱/1

فشار ورودی سکو در انتهای عمر مفید barg

20/1

20/1

20/1

1۱/1

دما ورودی سکو در حال حاضر )°C(min/max

18/33

80/28

۸2/1۸

2۸/13

1

دبی طراحی MMSCFD

شکل ( :)۶نمودار فشار دمای خروجی از توربین انبساطی

1. Million Standard Cubic Feet Per Day
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با توجه به شکل و جداول بهدستآمده ،دما و فشوار طراحوی تووربین

اقماری بعد از کاهش فشار وارد یک هودر در سوکو مویگوردد .در حوال

انبساطی را باالتر از دما و تشوکیل هیودرات بایود در نظور گرفوت .از

حاضر ،کاهش فشوار بوهوسویل شویر فشارشوکن صوورت مویپو یرد .بوا

اطالعات واردشده و شبیه سازی صورتگرفته میتوان مشاهده کرد که

جایگزینی توربین انبسواطی بوهجوای شویر فشارشوکن و در نظور گورفتن

دما و فشار کارکرد سکو همیشه باالتر از دما و فشار تشکیل هیودرات

پارامترهای دیگر از قبیل وجود مخازن برای جداسازی مواد همراه گاز ،بوه

است .ازاینرو میتوان در طراحی ،مشخصات گاز ورودی به سوکو را

طراحی سایت پرداخته شده است .از طراحی فووق ایون نتیجوه بوه دسوت

به عنوان مشخصات گاز خروجی از توربین انبساطی در نظر گرفت.

میآید که امکان استفاده از  3عدد توربین با ظرفیوتهوای  88۱۱ ،208۱و
 888۱کیلووات امکانپ یر است؛ بورای سوهولت در محاسوبات اقتصوادی،

 .4.۶شبیهسازی توربین انبساطی
با داشتن پارامترهای مورد نیاز (دما ،دبی ،فشوار) و در نظور گورفتن ناشو
سایت ،نسبت به طراحی سیستم فوق در نورمافوزار  HYSYSاقودام شوده

مادار ظرفیت تمام توربینها با یکدیگر جمع و  12۱۱۱کیلوووات در نظور
گرفته شده و محاسبات اقتصادی بر اساس معیار فوق انجام گردیده است.

شکل ( :)۹شبیهسازی توربین انبساطی در نرمافزار HYSYS

 .۹آنالیز اقتصادی
در این قسمت به تحلیل اقتصوادی نصوب و بهورهبورداری از تووربین
انبساطی در سکوهای نفتی پرداخته شده است .برای این منظور ،جهت
سادهسازی اطالعات بهطور کلی ،ظرفیت مورد بهرهبرداری در سکوهوا
درمجموع  12۱۱۱کیلووات ساعت در نظر گرفته شده است .با توجوه
به فرضیات باال به تحلیل اقتصادی طرح فوق پرداخته شده است.

 .۷.۹پیشفرضها
 مشخصات توان تولیدی :تووان تووربین سوکوهای فراسواحلی
 12۱۱۱کیلووات.
 دورۀ خرید و نصب و راهاندازی  12ماه.
 دورۀ بهرهبرداری  1۱سال.

 نرخ کاهش ارزش پول 1۱درصد.


نرخ تورم با توجه به ثابت بودن دالر در  3سال اخیر صفر در
نظر گرفته شده است.

 استهالک :این تجهیز با توجه به طول عمر  24سال و بوا نورخ
4110درصد و ارزش اساا 3۱درصدی مستهلک میشود.
 قیمت فروش برق با توجه به مصوب وزیر و تصویب نام شمارۀ
/18344۱ت 82308مورخ  13۹4/11/21هیئت وزیوران ،بورای
توربین انبساطی بهازای هر کیلووات 11۱۱ ،ریال در نظر گرفته
شده که در این مااله با توجه به موقعیت طرح 24۱۱ ،ریال در
نظر گرفته شده است.
نرخ برابری ارز مطابق قیمت تیرماه  13۹1هر دالر آمریکا 3008۱
ریال در نظر گرفته شده است.
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محاسبه شده است:

 .۶.۹هزینههای ثابت سرمایهگذاری
در جدول ( ،)4هزینههای مورد نظر کوه شوامل نصوب و راهانودازی و

جدول ( :)4هزینههای نصب و راهاندازی توربین انبساطی

خرید قطعات میباشد ،بهتفکیک ذکر شده است .با توجوه بوه تحوریم

شرح تجهیز

بودن ،قیمت بهدستآمده بهصورت تاریبی و با توجه بوه پوروژههوای
مطابق فرضیات ،هزینههای اولیو سورمایهگو اری و خریود بورای
توربینهای انبساطی  12۱۱۱کیلوواتی 1۱8،1۱8،128،۱۱۱ریال است.

 .۹.۹تضمین خرید و حجم تولید در برنامۀ فروش
در محاسبات اقتصادی طول دوره بهرهبرداری از این دستگاهها حدود 1۱
سال در نظر گرفته شده است .نظر به اینکه عمر تجهیز  24سال است،

 12۱۱۱کیلووات
توربین انبساطی

228۱۱۱۱

جعبه دنده

1128۱۱

ژنراتور

138۱۱۱

اتصاالت خ لوله

3۱۱۱۱

هزینههای مربو به مهندسی

138۱۱۱

نصب تجهیزات

138۱۱۱

جمع کل

20۹08۱۱

میتوان بعد از  1۱سال تجهیز فوق را در محل دیگری استفاده نموود.
همچنین قیمت برق در  1۱سال بهرهبرداری بهصورت ثابت  24۱۱ریال
جدول ( :)5سود توربین  ۷۶111کیلو واتی
توان تولیدی ) (KWکاهش

در آمد سالیانه R A,i

در آمد سالیانه R A,i

بهدلیل استهالک 4/10

ریال بدون در نظر گرفتن نرخ تنزیل %1۱

ریال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل %1۱

1

12۱۱۱

2822۸۸۱۱۱۱۱۱

2822۸۸۱۱۱۱۱۱

2

114۹۹/1

2410108۹۱4۱۱

22۸11124۱۹1۱

3

1۱84۱۱/1

2211۱4103211

21۹1۱0103۱14

4

۹221/۹1

1۹3۸۸۸14۹1203

2۱2211۱24233

8

01۸3/0

111842۱8۸82۹/1

1000202۸842۱

1

1۱۸1/1

120۸1۱83۹321/3

14۸081۱۱48۹1

0

481۱

۹8۸1۹۸333۸1/8

11۸203881۱۸0

۸

322۸/۹

10۸۸842۸313

۸۹۱۸12۸۹888

۹

2181/0

4823۸۸4۹42۸

1331184330۱

1۱

1344/2

2۸21۱0۱۹230

4241200۸8۱4

سال بهرهبرداری

 .4.۹هزینههای جاری
هزین بهره برداری سالیانه شامل هزینو تعمیور و نگهوداری ،بازرسوی،
نظارت برابر با  ۱/۱1هزین کل تجهیز در نظر گرفته شده است .بنابراین،
هزین فوق برای توربین  12۱۱۱کیلووواتی برابور  1۱81۱8128۱ریوال
میشو د که این مادار با توجه به تغییر قیمت دالر و تورم در هر سوال
تغییر میکند.

برای تحلیل اقتصادی ،عدد فوق برای  1۱سال در نظر گرفته شده
و رابط ( )۸به دست آمده است:
( )۸

)

(∑

یادآوری می شود در آمد هر سال بهدلیول فرسوایش کواهش پیودا
میکند .همچنین پارامتر تورم و هزینههای تعمیر نگهداری نیز باید لحاظ
گردد .با توجه به پارامترهای گوناگون تأثیرگ ار برای انجوام محاسوبه،
مادار تورم و سود بانکی ثابت در نظر گرفته شوده و همچنوین ماودار

 .5.۹محاسبۀ سود

قیمت برق خریداریشده  11۱۱ریال بهازای هر کیلووات ساعت برای

 CCهزین اول (خرید) در سال اول است .اگر هزینو خوواب سورمایه

توربینهای موجود در سکو بهدلیل باالتر بودن هزین تولید برق24۱۱ ،

برای  12ماه نصوب و راهانودازی محاسوبه شوود و نورخ سوود بوانکی

ریال محاسبه گردیده است .مادار هزین تعمیر نگهداری نیز برابر یک

1۱درصد آن نیز حساب شود و به سرمای اولیه اضافه گردد ،در نتیجه:

درصد ارزش دستگاه در هر سال میباشد .ل ا نرخ تعمیرات هر دستگاه

CC, Real=1.10*1056056250000=116,166,187,500 Rials

برابر یک درصد ارزش دستگاه در هر سال با توجه به استهالک است.
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جدول ( :)۲سود خالص توربین  ۷۶111کیلوواتی

1

2822۸۸۱۱۱۱۱۱

1۱12۱1۸0۱4

281208۹۸12۹8

2

22۸11124۱۹1۱

۹10۹۸118۸

22014328۹۸۱1

3

21۹1۱0103۱14

۹23۹43113

21۸1۸322۹48۱

4

2۱2211۱24233

۸0۹۹۱1۱10

2۱133111۸118

8

1000202۸842۱

۸38۸1۸821

101۸۹1411۸۹۸

1

14۸081۱۱48۹1

0۹1۸3۱۹01

140۹1410312۱

0

11۸203881۱۸0

0400۹343۱

110828012181

۸

۸۹۱۸12۸۹888

0۱3088۸۸8

۸۸30083310۱

۹

1331184330۱

18۹01۸33۹

120۱1۸28۱3۱

1۱

4241200۸8۱4

1181۸۱0۹3

410۹0۱۹001۱
1،833،1۹1،3۹۸،2۹۹

سود خالص

با توجه به فروش برق توربین منهای هزین نگهداری ،سود خالص

سپس شرای چاههای سکوی گازی مورد شبیهسازی ،در نرمافزار قرار

در یوووک دورۀ دهسووواله بووورای تووووربین  12۱۱۱کیلووووواتی سوووکو،

گرفت .در ادامه با توجه به شرای چاهها و محدودیتهای موجود در

1،833،1۹1،3۹۸،2۹۹113ریال محاسبه میشود.

خصوص استفاده از توربین انبساطی به شبیهسازی شرای جهت استفاده

با توجه به اینکه قیمت مستهلکشدۀ توربین 3۱درصد قیمت اولی

از توربین انبساطی بهجای شیر فشارشکن پرداخته شد .با توجه به نتایج

آن  108۱۱۱دالر ( 28،4۸1،28۱،۱۱۱ریال) است که میتواند با توجه

خروجی ،به برآورد اقتصادی پروژۀ مربو در دریا پرداخته شد و مزایا و

به کارکرد توربین بازگردد ،راب ( )۹به صورت زیر خواهد بود:

معایب آن بررسی گردید .با توجه به اینکه در این پروژه ،قیموت بورق

( )۹

)

که در آن،

بیانگر قیمت فعلی توربین و

(

قیمت توربین

در آینده است و  Iمادار کاهش ارزش پول (تورم) است .پوس ارزش
توربین در سال انتهایی کارکرد ( 1۱سال بعد) برابر است با:
=(25481250000)/(1+0.10)10=9,824,124,943.78

در نتیجه ،مادار کل سود تبدیل کل در انتهای  1۱سال ،برابر است
با مجموع ماادیر باال منهای مادار سرمای اولیه سرمایهگ اری می باشد
که می تواند به صورت زیر محاسبه شود:

خریداریشده طبق مصوب دولت است ،بررسی صورتگرفته نشاندهندۀ
کامالً بهصرفه بودن آن در سکوهاست .در ضمن باید موارد زیر نیز در
نظر گرفته شود که عبارتاند از:
 برآورد اقتصادی با توجه به مصوب دولت برای خشکی است و در
مناطق دورافتاده و شرای خاص مانند منطا ویژۀ اقتصادی جزیرۀ
الوان و سکوهای دریایی که تولید برق بهمراتب با هزینو بواالتری
صورت میگیرد و بهدلیل هموین ویوژه بوودن هزینوههوای واردات
تجهیزات بهمراتب پایینتر است ،کاربرد ندارد.
 هزین برق خریداریشده با توجه به توورم افوزایش نموییابود ،در

)(1,533,696,398,299+9,824,124,943116,166,187,500=1,427,354,335,742

صورتی که هزین برق در طی سالهای کنونی همراه با ضریب تورم

با توجه به محاسبات صورتگرفته مادار سود خالص با توجه بوه

تغییر کرده است .بنابراین برآورد اقتصادی با سود بیشتری باید منظور

ثابت بودن قیمت دالر و سود بانکی و مادار تورم محاسبه شده است.

 .۲.۹نرخ بازگشت سرمایه
با توجه به درآمد اولین سوال ماودار هزینوه هوای نصوب و راهانودازی
توربین بهطور کلی پرداخت میشود.
251,275,981,295.63=16,166,187,500
 135,109,793,795.63

 .4نتیجهگیری
در این تحایق ،ابتدا به بررسی اجمالی دربارۀ رواب موجود پرداخته شد.

گردد.
 استفاده از توربین انبساطی موجب افزایش تولید میعانات میگردد که
با توجه به کاهش تولید و پایین آمدن کیفیت نفت سکو استفاده از
طرح توربین انبساطی موجب باال رفتن مادار تولید نفت و کیفیت آن
بهطور همزمان میگردد .همچنین گاز خروجی از توربین انبساطی در
ماایسه با شیر فشارشکن کیفیت باالتری دارد که موجب بواالرفتن
عمر دستگاهها و همچنین باال رفتن کیفیت گاز صادراتی میگردد.
با توجه به موارد ذکرشده در باال و مزایای طرح م کور و مشترک
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در آمد سالیانه R A,i
ریال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل %1۱

هزین تعمیرات دستگاه C m,i
ریال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل %1۱

سود خالص ساالنه )(R A,i – C repair
ریال با در نظر گرفتن نرخ تنزیل %1۱
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...تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد توربین انبساطی در سکوهای گازی ـ نفتی
حجم ویژه

Vm

 راهاندازی طرح توربین انبساطی الزم،بودن مخزن مورد استفاده در دریا

دمای بحرانی

Tc

.و ضروری است

نسبت تعادل گرمایی

K

فهرست عالئم
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عالئم یونانی
پارامتر ریدل

)kg.m-1s-2( فشار

P

ضریب اسنتریک

فشار بحرانی

PC

عدد پرانتل

Pr

فشار بخار اشباع
ثابت جهانی گازها

R
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