












فصلنامه تخصصی علمی ترویجی

21[مربوط به ستون تقطیربرآورد هزینه : 2شکل 
هزینه هاي مربوط به ریبویلر و کندانسور بر حسب دالر نیز از روابط زیر تخمین زده می شود

وجود دارد ب3در این رابطه با اعمال ضرائب مربوطه که در جدول 

ضرایب ماده و طراحی و فشار براي مبدل . 3جدول 
Fm نوع مبدل Fd )بار(فشار طراحی
1 کتل 35/1 >10
3/1 سر شناور 1 20
15/2 یو شکل 85/0 30
81/2 صفحه اي 8/0 60
75/3 --- --- <75
25/4 --- --- --- 

95/8 --- --- --- 

، گفته شدبا توجه به تخمین هزینه هاي مربوط به تجهیزات که در باال 
باشدتجهیزات مجموع تک تک هزینه هاي مربوط به تجهیزات مختلف می

هزینه کاتالیست
:بر حسب دالر به این صورت می دهدرا هزینه کاتالیست 







هزینه بر 
حسب یک 

سال

FARAYANDNO  

مقایسه هزینه هاي مربوط به واحد تولید دي متیل اتر: 5شکل 

هاي مربوط به تجهیزات مختلف در واحد تولید دي متیل اترمقایسه هزینه : 6شکل 

با توجه به کاربردهاي فراوان دي متیل اتر و همچنین اهمیت تولید دي متیل اتر در صنعت نفت کشور
برآوردي اقتصادي در این مطالعه سعی شد ضمن معرفی این ماده و کاربرد هاي آن،

الزمه این امر شبیه سازي فرایند هاي واحد تولیـد دي متیـل اتـر بـود    . 
HYSYSدست آمده نشان داد که هزینه مربوط به برج تقطیر تاثیر ه نتایج ب. این هدف محقق شد

که می تی هاي جدیديلذا طراح.زیادي در هزینه هاي این واحد دارد
نظیر ستون تقطیر کوپل شده حرارتی و ستون تقطیر با دیواره جداکننده و ستون تقطیـر یکپارچـه حرارتـی    

تر در این زمینه و طراحی هایی مناسب تر از این رو امیدواریم که با مطالعات بیش.مورد بررسی قرار گرفت
.این مهم دست یابیمو به صرفه تر به 
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