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  مقدمه 

  : نفت و گاز اءمنش

نظريات متعددي راجع به منشاء نفت و گاز ابراز شده است كه اولين فرضيه ها بـراي   

، شـيميائي و فضـائي ارائـه     تشكيل هيدروكربنها با منشاء غير آلي نظير منشـاء آتشفشـاني  

. ء آلي هيدروكربن ها اتفاق نظـر وجـود دارد  لكن امروزه در خصوص منشا. گرديده است

هـا   پالنكتـون  اين مواد آلي مي تواند بقاياي گياهان و حيوانات خشكي و دريـائي عمـدتاً  

اهميت پالنكتونها در تشكيل نفت از آنجا ناشي مي شود كه آب دريا ناحيه مساعدي . باشد

  .بسيار زياد مي باشدجهت تكثير پالنكتونها مي باشد و تعداد آنها نيز در آب دريا 

پالنكتونها به علت سرعت رشد و كوچكي جثه، ماده آلي مناسبي است كه به سهولت  

به وسيله رسوبات ريز دانه مدفون گشته و مصون از اكسيد شدن در رسوبات باقيمانـده و  

  . هيدروكربن را توليد مي نمايد

سنگ «م هنگام دياژنز طبق نظريات جديد مواد مختلف آلي ته نشين شده با رسوبات نر

ايـن مـاده واسـط    .  تبديل به يك ماده واسط بين ماده آلي و هيدروكربن مي گـردد ) شدن

كـروژن يـك مـاده جامـد نـامحلول آلـي اسـت كـه         . ناميده مي شود)  Kerogn(كروژن 
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     تـوان توليـدي كروژنهـا بـراي توليـد نفـت و گـاز        .  محصول دياژنتيك مـواد آلـي اسـت   

  .متفاوت است

  : و گاز ايط الزم براي مخازن نفتشر 

  : بررسي عوامل مشترك مخازن نفت و گاز نشان مي دهد كه    

 Sourceسـنگ مـادر  (شرايط و محيط رسوبي خاصي الزم است تا طبقات نفت زا  -الف

Rock  ( تشكيل شود و همچنين شرايط خاصي بايد وجود داشته باشد تا مواد آلي رسوب

  . هيدروكربن تبديل گردديافته در اين اليه ها به 

بايد وجـود داشـته   )  Reservoir rockسنگ مخزن (سنگ متخلخل و نفوذپذيري  -ب

  .باشد تا فضاي الزم جهت انبار شدن نفت فراهم آيد

را تشكيل داده ) Trap(سنگ مخزن مي بايستي شكل خاصي داشته باشد تا بتواند تله  -ج

  . باعث جمع شدن هيدروكربن گردد

الزم است كه مخزن را بپوشاند تا )  Cap Rockسنگ پوشش (قابل نفوذي  سنگ غير -د

  .از خروج نفت و گاز از مخزن جلوگيري نمايد
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  :تبديل مواد آلي به كروژن و گاز 

باره نحوه تبديل مواد آلي رسوبات به نفت و گاز با مطالعات جديـد ژئوشـيميائي و   در

مت اعظم هيـدروكربنهاي طبيعـي در   جمع آوري اطالعات تجربي ثابت شده است كه قس

  .  توليد مي گردد)  ژئوترمال (اثر كراكينگ كروژن ناشي از حرارت زمين 

همانطور كه بيان گرديد براي بوجود آمدن نفت و گاز وجود مواد آلي فراوان و تشكيل 

)  Source Rock(پس سنگ مـادر  . كروژن در هنگام دياژنز رسوبات ضروري مي باشد

شـرايط مسـاعد رسـوبي بـراي تجمـع و      .  داراي مقدار كافي كروژن باشد سنگي است كه

ذخيره شدن مواد آلي شامل گياهان و جانوران دريايي و همچنين مـواد آلـي خشـكي كـه     

، رسـوبات رسـي و يـا گـل كربناتـه       توسط رودخانه ها به حوزه رسوبي حمل مي گـردد 

الوه بر ايـن محـيط كـف دريـا     ع. مي باشد)  ريزدانه بودن و محيط آرام رسوب گذاري (

   .بايستي محيط احياء كننده باشد تا از اكسيدشدن مواد آلي جلوگيري بعمل آيد

طبيعي است هرچه ميزان كروژن در سنگ مادر بيشتر باشد توانائي بيشتري براي توليـد  

هيدروكربن وجود دارد لكن عالوه بر درصد مواد آلي، سنگ مادر بايستي ضـخامت كـافي   

براساس مطالعات ژئوشيميائي انجام شده براي اينكه سنگ مـادري بتوانـد   . ه باشدنيز داشت

هيدروكربن توليد نمايد بايد داراي حداقل تراكمي از كربن آلي باشد كه از آن كمتر قادر به 
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. درصد كربن آلي برآورد مـي شـود   5/0 اين حداقل عمدتاً. توليد هيدروكربن نخواهد بود

زه هاي رسوبي ايران ديده مي شود نظير سازند كژدمي در ناحيه سنگ مادرهائي كه در حو

  . درصد كربن آلي دارد كه بيشتر از جلبكها منشاء گرفته است 5-10زاگرس حدود 

در درجه  كراكينگ كروژن عمدتاً.  هيدروكربنها در اثر كراكينگ كروژن بوجود مي آيند

درجـه حـرارت در يـك ناحيـه     اين . درجه سانتيگراد شروع مي شود  80-100حرارتهاي 

. متـر مـي باشـد    2000-3000رسوبي با درجه حرارت ژئوترمال طبيعي معادل عمقي بـين  

بنابراين يك سنگ مادر هرچه قدر هم ضخيم و غني از مواد آلي باشد تا در اعمـاق فـوق   

بر همين اساس ابتدا نفت خام سنگين توليد . قرار نگيرد نمي تواند هيدروكربن توليد نمايد

هرچـه قـدر   . چگالي و وزن مخصوص نفت خام با ازدياد عمق كاهش مي يابـد . مي گردد

محصـول   تر مدفون گردد نفت توليد شده سـبكتر اسـت و گـاز معمـوالً     سنگ مادر عميق

  .آخرين اين فعل و انفعاالت است

بنابراين ابتدا نفت هاي بسيار سنگين، نفتهاي پارافينيك، نفتهاي سبك، نفتهاي ميعاني و 

فقـط   ، درجه سانتيگراد تجاوز كنـد  165وقتي درجه حرارت از . گاز بدست مي آيد نهايتاً

احتمـال  ) ضـخامت رسـوبي  (متـر بيشـتر    5000از عمق  گاز توليد خواهد شد يعني تقريباً

در درجـه  . يافتن نفت بسيار كم مي شود و فقـط مـي تـوان انتظـار يـافتن گـاز را داشـت       
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سانتيگراد كروژن يك بافت گرافيتي ثابت پيدا مي كند كه با درجه  230حرارتهاي باالتر از 

نسبت هيدروژن به كربن تغييـر نمـي   (ازدياد درجه حرارت هيدروكربني تشكيل نمي شود 

  ).يابد

ازديـاد درجـه   به طور كلي ازدياد عمق باعث ازدياد درجه حرارت مي گردد كه اين  

  : حرارت دو اثر دارد

مولكولهاي بزرگ به مولكولهاي كـوچكتر ماننـد تشـكيل     كراكينگ كروژن و تبديل -الف

  نفت و گاز 

كروژنهـاي   (ها كه به تشكيل متان و گرافيت ختم مـي گـردد    پليمريزاسيون مولكول -ب

  ) گرافيتي

  :گاز طبيعي 

و تعـداد بسـيار    ، بوتـان  ، پروپـان  ، اتان از متان گازطبيعي موجود در مخازن عمدتاً   

  . نفـت مـايع از بوتـان بـه بـاال اسـت      . اي سنگينتر تشكيل مي گرددناچيزي از هيدروكربنه

نكته مهم ديگري كه در مورد تشكيل هيدروكربنها وجـود دارد زمـان زمـين شناسـي مـي      

در درجـه حرارتهـاي   )  از نظر زمين شناسـي  (به عبارت ديگر رسوبات قديمي تر .  باشد
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ن زمين شناسي كمتـر در درجـه   پائين تر، همان محصولي را مي دهد كه سنگ مادري با س

  .حرارتهاي باالتر هيدروكربن توليد خواهد نمود

طبيعـي   طبيعي كه از زيرزمين تا سرچشمه بـاال آورده مـي شـود كـامال بـا گـاز       گاز   

طبيعي در بسياري از جنبه ها ساده تر  اگرچه پردازش گاز.  مصرف كنندگان متفاوت است

، پـردازش آن قبـل از اسـتفاده     ما بـه انـدازه نفـت   ، ا از پردازش و پااليش نفت خام است

  طبيعي كه توسـط مصـرف كننـدگان اسـتفاده      گاز . توسط مصرف كنندگان ضروري است

اگرچه گازي كه در سرچشمه يافت مي شود و . ، بيشتر از متان تشكيل شده است مي شود

   . بيشتر تركيبات آن متان است نياز به پردازش زيادي ندارد و خالص است

  :  طبيعي خام از سه نوع چاه استخراج مي شود گاز

  . ، چاه هاي گاز و چاه هاي متراكم چاه هاي نفت

  شناخته » گاز همراه«به نام  طبيعي كه از چاه هاي نفت استخراج مي شود عموماً گاز   

يـا  )  گـاز آزاد (اين گاز مي تواند جدا از نفت در تشكيالت وجود داشـته باشـد   . مي شود

   .) گازمحلول (ه در نفت خام حل شده باشد كاين

، در آن هيچ نفت خامي وجود نـدارد   طبيعي كه از چاه هاي گاز و متراكم مي آيد گاز

هـاي گـاز   چاه. شناخته مي شود»  گاز همراه «يا اگر وجود دارد بسيار اندك است و با نام 
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طبيعـي آزاد بـه    گـاز  هـاي متـراكم  ام توليد مي كنند در حالي كه چاهطبيعي خ گاز عموماً

  .همراه يك هيدروكربن نيمه مايع متراكم توليد مي كنند

،  جـدا شـد  )  در صورت وجود(، وقتي از نفت خام  منبع گازطبيعي هرچه كه باشد   

 ، بوتان و پنتـان  ، پروپان اتان عمدتاً(در تركيب با ديگر هيدروكربن ها وجود دارد  معموالً

 دي اكسـيد ،   H2S، سـولفيد هيـدروژن    ام حاوي بخـار آب ، گازطبيعي خ عالوهب). ...و 

   . است ء، نيتروژن و ديگر اجزا ، هليوم كربن

 طبيعي شامل جداسازي تمام هيدروكربن ها و مايعات مختلـف از گـاز   گاز فراورش  

طبيعي خشك به كيفيـت خطـوط لولـه     چه كه گازبه منظور توليد آن.  طبيعي خالص است

 نقل اغلب مقرراتي دارند كه براساس آن گـاز  ط لوله اصلي حمل و، خطو ناميده مي شود

ايـن  .  نقل با خطوط لوله بايد تركيبات و كيفيت خاصي داشته باشد طبيعي هنگام حمل و

كـه در مراحـل   طبيعي بايد تصـفيه شـود يـا اين    ، گاز بدين معناست كه قبل از حمل ونقل

بايـد از   ،... و دي اكسـيد كـربن و    H2Sو  انپنت ،، بوتان  ، پروپان ، اتان تصفيه و پااليش

   . اما اين بدين معنا نيست كه آن ها ضايعات هستند ، طبيعي جدا شوند گاز
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        شـناخته  » طبيعـي  مايعـات گـاز  «، هيدروكربن هاي همـراه كـه تحـت عنـوان      واقعدر

مـي تواننـد بـا محصـوالت حاصـل از       Natural Gas Liquids  (NGL ( مي شـوند 

  . طبيعي بسيار ارزشمند باشند گاز رشفراو

 NGL ايـن  . ، ايزوبوتـان و بنـزين طبيعـي مـي باشـند      ، بوتان ، پروپان ها شامل اتان

NGL    مثـل افـزايش    ها به طور جداگانه فروخته مي شوند و مصـارف متفـاوتي دارنـد ،

 ، فراهم آوردن موادخـام بـراي پااليشـگاه هـاي نفـت يـا       بازيافت نفت در چاه هاي نفت

  . نيروگاه هاي پتروشيمي به عنوان منابع انرژي

عالوه بر آن سولفيد هيدروژن جـدا شـده از آن نيـز پـس از بازيافـت در واحـدهاي        

  .گوگردزدايي ، تبديل به محصول پرمصرف گوگرد مي گردد

 آن نياز مي تواند در سرچشمه يا نزديكي  مورد پااليشحالي كه بعضي از اوقات  در  

طبيعي كـه معمـوال در منطقـه     گاز پااليشگاهطبيعي در يك  كامل گاز االيشپ ، انجام شود

ها پااليشـگاه طبيعي استخراج شده اين  گاز . ، انجام مي شود طبيعي قرار دارد توليدي گاز

  .انتقال داده مي شود،  از طريق يك شبكه خطوط لوله جمع آوري
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ت خـط لولـه مـي توانـد     كيفيـ به  طبيعي خشك طبيعي به گاز گاز پااليشواقعي  عمل

اصلي است تا ناخالصي هاي مختلف از  تصفيه، اما معموال شامل چهار  بسيار پيچيده باشد

  :آن جدا بشود

  از ميان برداشتن نفت و گاز متراكم •

  از ميان برداشتن آب •

  طبيعي جداسازي مايعات گاز •

  از ميان برداشتن دي اكسيد كربن و سولفور •

هايي معموال در سرچشمه يا در  باال، هيترها و ساينده پااليشحله عالوه بر چهار مر    

ساينده ها در درجه اول براي برداشتن شن و ديگر ناخـالص  .  نزديكي آن نصب مي شوند

  . مي روند هاي بزرگ به كار

طبيعي كه حـاوي   گاز.  هيترها تضمين مي كنند كه درجه حرارت گاز زياد پايين نيفتد 

طبيعي  ، هنگام افت درجه حرارت، هيدرات هاي گاز كمي از آب باشد حتي مقادير بسيار

اين هيدارت ها داراي تركيبات جامد يا نيمه جامدي مي باشند كـه  . در آن شكل مي گيرند

طبيعي مانعي در راه  با شكل گيري اين هيدارت ها در گاز.  شبيه كريستال هاي يخ هستند

  .  ستم هاي گردآوري ايجاد مي شودطبيعي از ميان دريچه ها و سي عبور گاز
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زدايي و هيدرات زدايـي در   نم عالوه بر تأسيسات،  براي كاهش تشكيل هيدرات ها  

واحـدهاي گرمـايي بـا    ،  پااليشگاهها و پايين آوردن دماي نقطه شـبنم هيـدروكربن و آب  

جـايي كـه    ، در در امتداد خط لوله جمع آوري نصب مي شوند طبيعي عموماً سوخت گاز

  .به نظر مي رسد هيدارت ها ممكن است تشكيل شوند

  : سولفيد هيدروژندي اكسيدكربن و  زدودن

، يكي از مهم ترين قسمت هـاي   هاي ديگر NGL، نفت و  عالوه بر جداسازي آب  

  .  است سولفيد هيدروژنگاز شامل جداسازي دي اكسيد كربن و  پااليش

ودي  سـولفيد هيـدروژن  از  جـه اي قابـل تو طبيعي بعضي چاه ها حـاوي مقـادير    گاز

  ناميـده  » گـاز تـرش  «طبيعي به علت بوي زننده سولفور بيشـتر   اين گاز. اكسيدكربن است

مي توانـد بسـيار    ، مطلوب است چون تركيبات سولفوري كه دارد گاز ترش غير. مي شود

  . مضر باشد حتي براي تنفس هم مرگ آور است

به عالوه سولفوري كـه در جريـان   . ينده باشدگاز ترش مي تواند هم چنين بسيار فرسا

در واقع . طبيعي وجود دارد مي تواند استخراج شود و به طور جداگانه وارد بازار شود گاز

 15براساس گزارش ها و مطالعات انجام شده توليد سولفور از اين طريق مي تواند حدود 

  . بگيرد درصد از توليد كل سولفور را در بر



در بسترهاي جامدطبيعي  نمزدايي گاز         فرايند                                                                مهندسياصول   

 14

اسـت و  )  H2S(طبيعي وجود دارد به شكل سـولفيد هيـدروژن    در گازسولفوري كه     

طبيعـي بيشـتر    مكعب گاز ميلي گرم در هر متر 7/5معموال اگر ميزان سولفيد هيدروژن از 

 فرايند جداسـازي سـولفيد هيـدروژن از گـاز    .  ، گاز ترش ناميده مي شود اين گاز ، شود

  .، شيرين كردن گاز ناميده مي شود ترش

ايند اوليه شيرين كردن گاز ترش بسيار به فرايند نـم زدايـي گاليكـول و جـذب     فر    

NGL اگرچه در اين مورد از محلول هاي آمين بـراي جـدا كـردن سـولفيد     . شباهت دارد

درصد از شيرين  95مي گويند و در » فرايند آمين«به اين فرايند،. هيدروژن استفاده مي شود

  . كردن گازهاي ترش به كار مي رود

تركيـب ايـن   . گاز ترش از ميان يك برج حركت مي كند كه داراي محلول آمين اسـت 

محلول بسيار به تركيب سولفور شباهت دارد و همان طوري كـه گاليكـول آب را جـذب    

  .  ، سولفور را جذب مي كند مي كند

            :محلول آمين اساسي وجود دارد كه در اين فرايند مورد استفاده قرار مي گيرد دو

هر كدام از ايـن تركيبـات   كه )  DEA(مين نول آو دي اتا)  MEA( ميننول آاتا مونو

  .  طبيعي هنگام عبور جذب خواهد كرد در شكل مايع تركيبات سولفور را از گاز
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گاز باقي مانده به راستي عاري از تركيبات سولفور است بنابراين آن وضعيت تـرش را  

و نم زدايي گاليكول محلول آمين استفاده  NGLراج مثل فرايند استخ.  از دست مي دهد

و بـه آن  )  يعني زماني كه سولفور جذب شده جدا شود(شده مي تواند دوباره توليد شود 

  .اجازه مي دهد تا دوباره براي عمل آوري گازهاي ترش بيشتر استفاده شود

تفاده از اگر چه بيشتر شيرين سازي گاز ترش شامل فرايند جذب آمين است امكان اسـ 

جاذب هاي جامد مثل اسفنج هاي آهني براي جداسازي دي اكسيدكربن و سولفيد وجـود  

  . سولفور مي تواند جداگانه فروخته شود اگر كه شكل پايه آن كاهش پيدا كند . دارد

يك پودر زرد روشن است و مي تواند اغلب در تپه هاي بزرگي نزديك ، سولفور پايه  

،  گاز پااليشگاهبه منظور بازيافت سولفور پايه از .  از ديده شودنيروگاه هاي عمل آوري گ

       دارد و از فراينـد شـيرين سـازي بـه دسـت مـي آيـد بايـد بيشـتر           يسولفوري كه ناخالص

  . عمل آوري شود

شناخته مـي شـود و   » كالوس«فرايند مورد استفاده براي بازيافت سولفور با نام فرايند  

ي اسـتفاده مـي شـود تـا عنصـر پايـه از محلـول سـولفيد         ستتاليواكنش هاي گرمايي و كا

درصـد از   97به طور كلي فرايند كالوس معموال قادر به بازيافت .هيدروژن استخراج شود
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، از آن جايي كه اين يك ماده مضر و آالينـده اسـت   .  طبيعي است سولفور موجود در گاز

   . باز هم تصفيه مي شود

طبيعي است اين عمل در تضمين  از زنجيره با ارزش گاز گاز يك قطعه ابزاري االيشپ

 وقتي گاز.  طبيعي به شكل پاك و خالص استفاده شود كاربردي و حياتي است اين كه گاز

 پـااليش طبيعي به طور كامل پردازش شد و براي مصرف آماده شد بايد از مناطق توليـد و  

  . به مناطق مورد نياز منتقل شود
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  :ز شيرين شده نم زدايي گا

گاز طبيعي خواه از منابع مستقل گازي و خـواه از  توضيح داده شد  قبلكه در  همانطور

  . اشباع از آب و هيدروكربورهاي سنگين مي باشد،  چاههاي نفتي

گاز استخراجي از چاههاي گاز يا نفت ، پس از پااليش و جدا نمودن ناخالصـي هـايي   

بنم بخار آب و نيـز هيـدروكربنهاي سـنگين ، بـه     كه شرح داده شد ، جهت كنترل نقطه ش

هرچه دمـاي گـاز استحصـالي     .واحدهاي نم زدايي يا كنترل نقطه شبنم فرستاده مي شود 

انتقال ايـن  . بيشتر باشد به همان نسبت مقدار بخار آب موجود در گازها بيشتر خواهد بود

يرهاي كنترلي ايستگاههاي گازها به دليل اشباع بودن با بخار آب درسيستمهاي فرآوري ، ش

  .تقليل فشار، توزيع  گاز در فصل سرما با خطر تشكيل هيدراتهاي گازي همراه است

عالوه بر اين تقطير آب در طول خطوط انتقالي عالوه بر ايجاد افت فشـار زيـاد گـاز     

باعث بروز سائيدگي هاي مكانيكي و همچنين خوردگي شيميايي خواهد شده به اين علت 

  . و هيدروكربورهاي سنگين را از گاز قبل از انتقال توسط خط لوله جدا كرد بايد آب
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  : نم زدايي معموال به چهار روش صورت مي گيرد 

1- Comprestion  :  

در اين روش گاز توسط كمپرسور فشرده شده و سپس توسط يك سيستم خنك كننده 

  . گيردپس از مايع شدن بخارات آب جداسازي صورت مي . سرد مي شود

2 - Absorption:   

گاليكول از مهمتـرين  . در اين روش رطوبت گاز توسط يك مايع از گاز جدا مي شود

  . موادي است كه در اين مورد به كار مي رود

3- Adsorption  :  

سـيليكاژن موبيـل سـوربيد ،    . جداسازي رطوبت گاز توسط يك جامد فعال را گوينـد 

  . همترين جاذب ها هستنداكسيد الومينيوم و غربال ملكولي م

4- Refrigeration   :  

اين روش گاز مرطوب در اثر تبادل حـرارت بـا يـك مـاده سـرد شـده و بخـارات         در

  . اين عمل ممكن است در چند مرحله صورت گيرد. كندانس شده از گاز جدا مي گردند
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  :نم زدايي گاز توسط گاليكول 

ار مـي رونـد بايـد نيازهـاي عمليـاتي      مايعاتي كه براي جذب آب از گاز طبيعي بـه كـ  

  . متعددي را برآورده نمايند اهم از اين نيازها به شرح زير مي باشند

  خاصيت جذب آب زياد  -1

  قيمت كم  -2

  غيرخورنده باشند  -3

  . دربرابر اجزاء گاز پايدار بوده و با آنها واكنش ندهند -4

  در زمان احياء پايدار باشند  -5

  شوند  به سادگي احياء -6

  . ويسكوزيته پايين داشته باشند -7

  )براي جلوگيري از هر رفتار زياد(فشار بخار پايين داشته باشند -8

  . كف كنندگي ، ميل به امولسيون شدن در آنها كم باشد -9

،         بخشــي بــرآورده مــي كننــد  رضــايت دو مــاده آلــي كــه خصوصــيات فــوق را بــه طــور

  ) DEG  )Glycol Diethylenول  دي اتيلن گاليك :عبارتند از 

  )  TEG  )Glycol Triethylenتري اتيلن گاليكول   
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         تحت عنـوان نـم زدايـي گاليكـول شـناخته       در پااليشگاههايك نمونه از نم زدايي    

، يك مايع نم زداي خشك كننده براي جذب بخار آب از جريـان   در اين فرايند.  مي شود

  . گاز استفاده مي شود

اين بدين معناست .  ، شباهت شيميايي به آب دارد ، ماده اصلي در اين فرايند گاليكول

، گاليكول آب را از  طبيعي حاوي آب قرار مي گيرد كه وقتي در تماس با يك جريان گاز

  . جريان گاز مي ربايد

،  از گازهـا شـده اسـت    ايـي دعواملي كه موجب استفاده گسترده از اين مـواد در نـم ز  

ت و تجزيـه  رند از خاصيت جذب آب انشعابي آنها ، پايـداري عـالي در برابـر حـرا    عبارت

  . شدن ، فشار بخار پايين و امكان تهيه آنها با قيمت مناسبن

زدايي حـداكثر   نمبراي  ء ، فراوري از سيستم احياء در خال هاي سيستمدر تعدادي از     

  .هاي فرآوري بزرگ به كار مي رود از گاز در سيستم

آب با خود همراه دارد در برج جذب كوتاه درصد ،   5تا   1جريان گاليكول كه حدود    

جـذب شـده    لآنجا كه در گاليكـو . در مسير عبور متقابل با گاز در تماس  قرار مي گيرد

لذا اين محلول بـراي اسـتفاده مجـدد در بـرج احيـاء      . است باعث رقيق شدن آن مي شود
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اه از گاليكـول توسـط دسـتگ    آب ن گاليكول بيرون آوردندر تغليظ نمود. تغليظ مي شود

  . بويلر امكان پذير استري

جداسازي سـريع   ، اختالف درجه حرارت زياد نقاط جوش گاليكول و آببه علت   

   . كوتاه امكان پذير است آنها توسط برج با ارتفاع نسبتاَ

از ميان يك ديگ  طبيعي جذب كرده است حالل گاليكول به همراه تمام آبي كه از گاز

وقتـي آب  .  ، عبور مي كند بخار كه به منظور بخار كردن آب باقيمانده طراحي شده است

، در  درجه فارنهايت مي رسد بخـار مـي شـود    212موجود در اين ديگ بخار به حرارت 

جدا  اين تفاوت درجه جوش ،.  درجه فارنهايت بخار نمي شود 400حالي كه گاليكول تا 

حلول گاليكول را آسان مي سازد و امكان اسـتفاده دوبـاره از آن در فراينـد    كردن آب از م

   . زدايي را فراهم مي كندنم

.  جـدا كننـده فـالش تانـك اسـت      مخازن، اضافه كردن  نوآوري جديد در اين فرايند

، محلول گاليكول گاه گاهي بـا خـود مقـادير     بر جذب آب از جريان گاز مرطوب عالوه 

  . ديگر تركيبات موجود در گاز مرطوب حمل مي كند كوچكي از متان و

بخشـي   رفتن عالوه بر هدر. مي شد  درگذشته اين متان به سادگي از ديگ بخار خارج

، اين خروج گاز به آلودگي هوا و تأثير گاز گلخانه اي  طبيعي كه استخراج شده بود از گاز
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جدا كننده  مخازن،  هدر رفتهبه منظور كاهش ميزان متان و ديگر تركيبات .  كمك مي كرد

فالش تانك استفاده مي شوند تا اين تركيبات را قبل از رسيدن محلول گاليكول به ديـگ  

  .بخار از محلول جدا كنند

يك جدا كننده فالش تانك شامل وسيله اي است كه فشار محلول گاليكـول را   اساساً

محلـول  .  مي دهـد ) فالش( كم مي كند و به متان و ديگر هيدروكربن ها اجازه بخار شدن

خنك كننده هوا يا آب  جريانهايگاليكول سپس به ديگ بخار مي رود كه ممكن است با 

اين كار براي جذب هرگونه تركيبات ارگانيك باقي مانـده اسـت كـه ممكـن     .  مجهز شود

مي     اين سيستم ها در عمل نشان داده اند كه . است در محلول گاليكول باقي مانده باشد

  .درصد از متان را بازيافت كنند 99تا  90انند تو

رز هـ  از برگشت مجدد آب در قسمت باالي برج بايد در نظر گرفتـه شـود تـا    سيستم 

              انـدنس شـوند تـا   ك يـد تمام بخـارات توليـد شـده با   . رفت زياد گاليكول جلوگيري شود

ه عنوان رفالكس به باالي صدي از اين مايع باههاي توليد خالء حداقل شود و دردستگبار 

  .  برج پمپ شود

به مقـدار جداسـازي    ب با گاليكول عمدتاًآزدايي توسط سيستمهاي جذب نم  كيفيت

اهش آب در گاليكـول بـه حـداقل خـود و بـدون      كت هج. در سيستم احياء بستگي دارد
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ت درجه حـرار . استفاده از حداكثر درجه حرارت از سيستم احياء در خال استفاده مي شود

   هرچنـد كـه در  . مـي باشـد   TEGو بـراي   ºF 34حدود  DEGتوصيه شده براي احياء 

  . درجه حراتهاي باالتري با موفقيت تجربه شده اند، پاره اي تاسيسات عملياتي 

ـ    ةدديگر با اسـتفاده از گازهـاي جداكننـ    طريقدر محلـول   ، ا حـرارت خنثـي همـراه ب

  .مي نمايندگاليكول را احياء 

به طور قائم روي ريبلـويلر نصـب    برج احياء معموالً چك گاليكول ،واحدهاي كودر 

  . انباشته شده است Rashingشده است و داخل برج بارينگهاي 

مقدار . جمله مسائل حاد در عمليات با گاليكول مساله خوردگي در تاسيسات استاز 

  .خوردگي به درجه حرارت ، سرعت مايع و ساير فاكتورها بستگي دارد

  : ركلي مي توان با اصول زير از خوردگي جلوگيري كردبه طو 

  استفاده از آلياژهاي ضد خوردگي  -1

  استفاده از مواد ضد خوردگي  -2

  جلوگيري از آلودگي محلول گاليكول  -3

  . استفاده از طرحهاي عملياتي ويژه به طوري كه سرعت و دماي گاليكول حداقل شوند -4
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از مشكالت بهره برداري از تاسيسات نم زدايـي بـا   گر نيز يكي ديهرز رفت گاليكول  -5

  .گاليكول است 

مقدار زيادي از اين اتالف در اثر همراهي ذرات گاليكول با جريان گاز خروجـي و     

تبخير شده و مقـدار كمـي از   ، مقدارجزئي از گاليكول نيز در مسير . است جهيا طغيان بر

به هدر رفته و پاره اي از نشتي ها نيـز مقـداري   آن نيز همراه بخارات از سيستم گاز احياء 

  .گاليكول را به هدر مي دهند

جداسازي موثر و مناسب هيدروكربورها و ذرات ريز اب نمك همراه گاز ورودي به   

واحد جهت جلوگيري از ايجاد كف در برج جذب و استفاده از مواد ضد كـف مناسـب و   

ر راههـاي جلـوگيري از هـدر رفـت     حذف كننده مه در خروجي گاز از برج جـذب ديگـ  

     . گاليكول هستند
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  :  ستفاده از گاليكول در سيستم هاي تبريدا

بـه منظـور جداسـازي آب و هيـدروكربورهاي      NGLگاز و گـاز مـايع    واحدهايدر 

       خنـك  ، ر فتهاي مورد نظر و پايين صرآن را در سيستم تبريد تا درجه حرا ، سنگين از گاز

  . مي كنند

ر اثر اين عمل آب و هيدروكربورهاي سنگين به صورت فاز مايع تقطير شده و از فاز د

گاز جدا مي شوند، در اين واحدها از گاليكول به عنوان ضد يخ استفاده مي شود بـه ايـن   

ترتيب كه بعد از عبور گازها از جداكننده ها و مبردهاي حرارتي و قبـل از ورود گـاز بـه    

بـه صـورت مـه    ويژه در مسير عبور گاز مشخص وتوسط نازلهاي يكول با دبي گال، چيلر 

  . پاشيده مي شود

شش گاليكول در مسير گازها از يخ زدن مايعات در دستگاه چيلر كه ممكن اسـت  با پا

  .برسد جلوگيري مي شود سانتيگراد نيز ،درجه  - 30آن تا  حرارتدرجه 

و غلظت  جه حرارت چيلري است كه به درمنبگازهاي خروجي از چيلر داراي نقطه ش

انـدنس شـده   كو مقدار گاليكول تزريقي وابسته است، گازهاي طبيعي خشك و مايعـات  

 كننـده پشـت سـرهم     در يك جداكننده سه فازي و يا يك سري جـدا ، همراه با گاليكول 

  . جدا مي شوند
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، ايجـاد كريسـتالهاي    پيش آيد در اين مورد از مشكالت عملياتي كه ممكن است  يكي

درجه حرارت ايجاد كريستال گاليكول بستگي بـه غلظـت   . مي باشدلوله هاي چيلرخ در ي

  .گاليكول دارد

MEG  تر از هـاي پـايين  در درجـه حرارت  80% تا  66در محدوده غلظت بين°C62 – 

و پايين بودن وزن  يبه علت حالليت كم اين گاليكول در مايعات گاز. كريستاله نمي شود

شار بخار باالي آن در درجه حرارتهاي پايين كه اتـالف گاليكـول   ملكولي آن و به سبب ف

در واحدهاي گاز و گاز مايع كمتر  MEGاستفاده از  ، را در پي دارد NGLدر واحدهاي 

  . متداول است

DEG  در درجه حراتهاي كمتـر از   90% تا  60در محدوده غلظت بين°C 52   درجـه

  .نمايدنمي ايجاد كريستال 

ايجـاد امولوسـيون مايعـات گـازي       NGLت عملياتي در واحـدهاي  از ديگر مشكال 

تزريـق  . ومحلول گاليكول در درجه حرارتهاي پايين در دستگاههاي جدا كننده مي باشـد 

كـم  . مواد ضد خوردگي و ناخالصيهاي موجود در گاز به توليد امولسيون كمك مـي كننـد  

      ش حجـم دسـتگاههاي   كردن غلظت گاليكـول مصـرفي ، گـرم كـردن امولسـيون ، افـزاي      
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 نمولوسيون در غلبـه بـراي  اجدا كننده مايعات گازي و گاليكول و استفاده از مواد شكننده 

  . هستند مؤثر مشكل

  : cold Boxنم زدايي با 

روش هم اكنون در عسلويه و فازهاي پارس جنوبي استفاده مي گردد كـه در نـوع    اين

گرام مربوط به آن كه از مبرد پروپان اسـتفاده  ادي.دترين فناوري به شمار مي آيد يخود جد

  .نموده است در شكل زير نشان داده شده است كه خود گوياي مطلب است 
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  ) :جذب سطحي (  ماده خشك كننده جامد با نم زدايي

گاز مرطوب از بستر مواد جـاذب الرطوبـه عبـور داده مـي شـود و      ، در فرآيند جذب 

جـذب ملكولهـاي   .  اين جامدات جذب مي گـردد  رطوبت همراه گاز توسط سطوح فعال

يكي جذب به وسيله واكنش شيميايي  . اب و هيدروكربورها به دو طريق امكان پذير است

  . و ديگري جذب در اثر خاصيت موئينگي

هاي سنگين در حفره هاي مـواد جـاذب الرطوبـه بـه دام     رملكولهاي آب و هيدروكربو

   درون حفـره هـا خـارج     از به صورت بخـار  ال مجدداًدر دماي با مي شوند و افتاده و مايع

  .  مي شوند

موادي كه به اين طريق عمل جذب و دفع را انجام مـي دهنـد كـاربرد گسـترده اي در     

  : خواص مشترك اين جامدات به قرار زير است .  صنعت دارند

  . سطح فعال اين مواد زياد باشد -1

   . در حد قابل قبولي باشد ءشرايط احيا -2

  . سرعت جذب گاز زياد باشد -3

   . احياء آن آسان و اقتصادي باشد -4

  .افت فشار در بستر كم باشد  -5
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  . در برابر سائيدگي و شكستگي مقاوم باشد -6

  . ارزان و از نظر شيميايي خنثي باشد. خورنده و سمي نباشد -7

  . تغييرات حجمي آن در اثر حرارت كم باشد -8

سطح فعال بااليي  يدليل آنكه فضاي متخلخل زيادي دارند دارا مواد جاذب الرطوبه به

  . هستند gr/m3 800-500در حدود 

  :مواد جاذب الرطوبه از نظر تجاري به گروههاي زير تقسيم مي شوند

  :بوكسيت  -1

  . آلومينيوم است در طبيعت به صورت سنگ معدن بوده و بيشترين حجم آن اكسيد 

  : آلومينا -2

  . تر از بوكسيت و ساخته شده از بوكسيت است لصمحصولي خا

  : ژلها  -3

  . يس استلتوسط واكنشهاي شيميايي ساخته شده و جنس آن اكسيد سي

  : ذغال فعال  -4

  . محصولي از زغال كه براي جذب سطحي فعال شده است
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  :غربال ملكولي  -5

مـول كلـي   سـديم و آلومينيـوم سـليكات بـه فر     -يك اسـفنج ماننـد از تركيبـات كلسـيم     

122122122 )()(,XH SIOAlONaO   . است −

  .  براي نم زدايي استفاده مي شوند، به جز كربن فعال شده تمام مواد نام برده 

بقيـه در مـورد لـوازم و     به جز غربال ملكولي كه براي احياء دماي بـاالتري نيـاز دارد   

ستند و واحـدهاي  تجهيزات به كار رفته يكي بوده و در اكثر موارد قابل جايگزيني با هم ه

بردهاي اساسـي مـواد   ركا. مي توان براي ديگر موارد به كار برد طراحي شده براي يكي را 

  . شامل مي شودرا جذب الرطوبه موارد زير 

  . خشك مورد نياز است در مواردي كه گاز كامالَ -1

  . وجود داردكه محدوديت مكاني  مواردي -2

  . حجم زياد چنانچه نقطه شبنم مورد نياز پايين باشد در نم زدايي از گاز با فشار باال و -3

   :است سيستم نمزدايي توسط مواد جاذب الرطوبه نسبت به مايع داراي مزاياي زير

  امكان دسترسي به نقطه شبنم پايين  -1

  . نسبت  به تغييرات در دبي و فشار و دماي گاز زياد حساس نيست -2

  . آسان تر است اده و نسبتاَطراحي و بهره برداري واحدهاي آن س -3
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  . و كف در آنها كم اهميت استائلي مانند خوردگي مس -4

   :همچنين داراي معايب زير هستند

  . هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري زياد است -1

  . افت فشار گاز درون بسترها زيادتر است -2

  .سطح فعال ممكن است به علل مختلف از بين برود -3

  . سيستم احياء آنها نسبتا باالستظرفيت حرارتي  -4

  :انواع مواد خشك كننده 

  : يليكاژل س

ايـن مـواد را   .  به صورت پودر و يا دانه هاي سخت با ظاهر شيشه مانند وجود دارنـد 

OHSIOاغلب با فرمول  22 بـا   در موقع ساخت ابتدا سيليكات سديم را. نشان مي دهند +

  .مخلوط حاصل را درون يك هيدروژول قرار مي دهند و اسيد سولفوريك واكنش داده

محصـول  .  هيدروژل را خشك مي كنند پس از شستن و بيرون ريختن سولفات سديم ،

  . آنگستروم است 40بدست آمده تخلخل بااليي دارد به گونه اي كه قطر متوسط منافذ آن 
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  : موبيل سوربيد 

نيك هاي پيشرفته تري در سـاخت آن  يكي از انواع سيليكاژل اصالح شده است كه تك

به كار رفته است و به شكل دانه هاي سخت كروي و نيمه شفاف ديده مي شود كه در آن 

بخار در اين دانه هـا بـه دام   .  قابل ديدن وجود دارد و غير تعداد بسيار زيادي حفرات ريز

 500ت كـه حـدود   تعداد حفره ها در اين دانه ها به حدي زياد اس.  افتاده و مايع مي شود

 40%سوربيدها خورنده نيستند و در شرايط حـدود  . گرم از آن يك هكتار سطح فعال دارد

  .از وزن خود آب جذب مي كنند

زياد است آب مي تواند باعث شكسـتن   H , Rموبيل سوربيد هاي نوع   چون فعاليت 

از موبيـل   ، جهت حفاظت اين نوع از موبيـل سـوربيدها در برابـر آب   . دانه هاي آنها شود

  .مقاوم است استفاده مي شودآب كه در برابر  Wسوربيد نوع 

  : آلوميناي فعال 

ي از اكسيدآلومينيوم است كه مقادير جزئي هيدراتها و مواد متخلخل لآلوميناي فعال شك

از حجم ذرات را حفره  51. % و مقادير بسيار كمي از عناصر ديگر در آن به كار رفته است

 600-350شكل ذرات به صورت دانه ايي بوده و دماي احيـاء حـدود    .تشكيل مي دهند

ºF سطح فعال آنها .  دارندM2 210 به ازاي هر گرم است .  
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  : بوكسيت فعال 

بوكسيتهاي فعال ذراتي با رنگ قرمز متمايل به قهوه اي هسـتند كـه از سـختي بـااليي     

حت شرايط خاصي كه آب از اين ماده به طور طبيعي از گرم كردن بوكسيت ت. برخوردارند

از ويژگيهاي بوكسيت فعال پايين بودن هزينه هاي . آلوميناي آن خارج شود بدست مي آيد

ويژگي ديگرآن مقاوم بودن در برابـر آب مـايع   . عملياتي در مقايسه با سيار جاذب هاست

   .از معايب آن پايين بودن قدرت جذب است. است

  : غربال ملكولي 

داراي ساختمان ، ف خشك كننده هاي متداول و نام برده در قبل غربال ملكولي برخال

كريستالي ثابت و منحصر به فرد بوده كه با استفاده از يك ماده ثانويه مي تـوان سـاختمان   

  . ظاهري آن را به شكل مورد نياز در صنعت درآورد

و آب هاي كريستاله از ساختمان آن خـارج مـي شـود    ، ن يسپس از انجام عمليات تكل

    جـذب رطوبـت را انجـام     د مي آيـد كـه كـار   وآنگستروم به وج حدمنافذ بسيار ريزي در 

  . مي دهند
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ري در مبادلـه  ذدر حالتهاي خاص مي توان اندازه منافذ را به گونه اي بـا تغييـرات جـ   

تـا   ، آنگسـتروم ايجـاد كنـد    5-3يوني بين سديم و كلسيم تغيير داد كه منافذي را با قطـر  

  .ي كوچكتر امكان پذير شود جذب ملكولها

 8-10تغييرات خاصي روي آلومينيـوم سـيليكات صـورت گيـرد منافـذي بـا قطـر        اگر

از روي .  انگستروم ايجاد خواهد شد كه براي جذب ملكولهـاي درشـت تـر كـارايي دارد    

  . عالمت اختصاري اين مواد مي توان پي به اندازه منافذ آنها برد

به كار رفته و  ، ي از گازهايي كه بايد كامال خشك شوندغربالهاي ملكولي براي نم زداي

  .نقطه شبنم بسيار پاييني را مي توان بدست آورد

هرچند غربالهاي ملكولي نسبت به ساير جاذب ها داراي قيمت بيشـتري هسـتند ولـي    

  . داراي مزاياي زيرند

  . يي دارندبراي نم زدايي از گازهايي كه رطوبت نسبي آنها پايين است ظرفيت باال -1

  . نيز قادر به جذب هستند C 50در دماي باالتر از  -2

  . به طور انتخابي آب و هيدروكربور را جذب مي كنند -3

  . مي توانند هر ناخالصي همراه گاز را جذب كنند -4

  . نقطه شبنم بسيار پاييني ايجاد مي كنند -5
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  . در برخورد با آب دچار شكستگي و يا سائيدگي نمي شوند -6

يكي از مهمترين خواص غربالهاي ملكـوتي داشـتن حالـت انتخـاب در جـذب ذرات      

به گونه اي كه مي توان به راحتي ايزومرهاي يك هيدروكربور را از مشتقات .ملكولي است

همچنين به دليل خاصيت جذب فوق العاده شديد . اصلي آن به روشي اقتصادي جدا نمود

  . دروكربورهاي اشباع و غير اشباع پرداختملكولهاي قطبي مي توان به جداسازي هي

  : زدايي  سيستم هاي نم

طبيعـي بـا اسـتفاده از     اولين شكل نم زدايي گاز ، ماده خشك كننده جامدبا  زدايينم 

برج جذب سطحي است كه با يك ماده ، شامل دو يا بيشتر  جذب سطحي است و معموالً

، مـواد خشـك كننـده معمـولي     همانطور كه گفته شـد  .  شده است خشك كننده جامد پر

   . دانه دانه است يشامل آلومينيوم يا يك ماده ژل مانند سيليكا

همـان طـوري   .  پايين عبور مي كنند به، از باال  طبيعي مرطوب از ميان اين برج ها گاز

ه آب به سـطح ذرات مـاد  ، طبيعي از اطراف ذرات ماده خشك كننده عبور مي كند  كه گاز

تمام آب بـه درون   با عبور از ميان كل بستر خشك كننده تقريباًو خشك كننده مي چسبد 

ماده خشك كننده جذب مي شود و اجازه مي دهد كه گاز خشك از انتهـاي بـرج خـارج    

   . شود
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مؤثرتر از نم زداهاي گاليكـول هسـتند و    معموالً ، نم زداهاي ماده خشك كننده جامد

  طبيعـي نصـب    ع از سيستم دو منظوره در طول خطوط لولـه گـاز  به عنوان يك نو معموالً

تحـت فشـار بـاال    ، از سيستم هاي نم زدايي براي مقادير زياد گاز  نوعاين .  مي شوند

در انتهاي يك خط لوله در يـك ايسـتگاه كمپرسـور قـرار      و معموالًبسيار مناسب هستند 

ون بعد از دوره خاصي از استفاده ماده در اين مورد به دو برج يا بيشتر نياز است چ.  دارند

دوبـاره مـاده خشـك     احيـاء بـراي  . خشك كننده در يك برج خاص با آب اشباع مي شود

 ، يك هيتر با درجه حرارت باال براي گرم كردن گاز تا درجه حـرارت بـاال اسـتفاده     كننده

ب موجـود  آ ، عبور اين گاز گرم شده از ميان يك بستر خشك كننده اشباع شده. مي شود

و امكان نم زدايي بيشـتر   نمايدبخار مي كند و آن را خشك مي ، در آن را در برج جاذب 

   .طبيعي را فراهم مي كند گاز

است كه با قرار دادن دو جاذب آب و هيدروكربن در يك بـرج جـذب ميتـوان     بديهي

  .پايين آورد هيدروكربنهاي سنگين قابل مايع شدن را نيز جدا نمود و نقطه شبنم آن را نيز 

   يكسـان عمـل    خشك كـردن گـاز تقريبـاً    زدايي از نظرجذب رطوبت و هاي نم سيستم

  . مي كنند و تفاوت اصلي آنها در نحوه احياء بستر اشباع است
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      بستر مواد جـاذب الرطوبـه بـا دريافـت حـرارت احيـاء       در باال اشاره شد  كههمانطور 

احيـاء  . سـت بـه صـورت بخـار آزاد مـي كنـد      مي شود و كليه موادي را كه جذب كرده ا

بسترهاي كوچك مواد جاذب الرطوبه با يـك كويـل برقـي امكـان پـذير اسـت امـا بـراي         

  . بستر به وسيله جرياني از گاز داغ است  بسترهاي بزرگ و آنچه امروز متداول است احياء

  :سيستم هاي نمزدايي با دو بستر 

ء است كه ال سرويس و ديگري در حال احيايك بستر در حها ،  در اين نوع از سيستم

تـوان   در اين حالت به دو روش مـي . ض مي شونديعوت با هم در زمان تعيين شده بسترها

  : برج را احياء نمود

طريقه اول احياء را با جرياني از گاز خشـك خروجـي از بسـتر در حـال سـرويس و      

را پـس از گذشـتن از   در حال سرويس دوم  رديگري جرياني از گاز مرطوب ورودي بست

  . مسير احياء مي كند

  : بستر 3سيستم هاي نمزدايي با 

ايـن دو  . در اين سيستم دو بستر در حال سرويس و بستر سوم در حال احياء مي باشد

جرياني از گاز خشـك  . بستر مي توانند به دو صورت سري و يا موازي در سرويس باشند

  . احياء بستر سوم را انجام مي دهد خروجي از بسترهاي سرويس از پايين به باال
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ديگري در حال گـرم  ، در برخي ديگر از سيستم ها هميشه يك بستر در حال سرويس 

شدن و سومي در حال سرد شدن است كه پس از گذشت مدت زمان معيني با هم تعويض 

شدن بـه   ميعني بستر در حال سرويس به وضعيت گرم شدن ، بستر در حال گر. مي شوند

رد شدن و بستري كه در حال سرد شدن بوده است به وضعيت سـرويس در مـي   حالت س

  . آيد

  : نمزدايي با چهار بستر 

يكـي   اين وضعيت نيز همانند حالت قبل بوده ولي در آن دو بستر در حالت سرويس ،

در ايـن حالـت جريـاني از گـاز     . در حال گرم شدن و ديگري در حال سـرد شـدن اسـت   

 د كردن را ابتدا انجام داده و سپس جهت گرم شدن بـه هيتـر  مرطوب و يا خشك عمل سر

  . انجام مي دهد گاز داغ سپس كار احياء بستر درحال احياء را. مي رود

     مشـكل خاصـي را ايجـاد     cº 50استفاده از گاز مرطوب براي خنك كـردن تـا دمـاي    

و خـودش  بستر گاز خنك كننـده را خشـك كـرده    ،  ºC 50ولي در دماي زير ، نمي كند 

مقداري اشباع مي شود كه اين كار از ظرفيت آن مي كاهد در واحدهايي كه سـيكل احيـاء   

طوالني است ممكن است برج خنك شده مـدتي از سـرويس  خـارج شـده بـه صـورت       

Bypass باشد .  
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   : عوامل موثر بر كاهش ظرفيت مواد خشك كننده

ي خود را از دست مي دهنـد  كاراي ، بهره برداريدر طول جامدات جاذب الرطوبه  هكلي

  .  در نتيجه نقطه شبنم گاز خروجي از آن باال مي رود. و ظرفيت مفيد آنها كم مي شود

   :فاسد شدن مواد جاذب الرطوبه به دو صورت انجام مي شود

  : فاسد شدن طبيعي 

در اثر احياء هاي مكرر ممكن است سـطح فعـال مـواد جـاذب الرطوبـه كـم شـود و        

. كاهش مـي يابـد    در سيكلهاي اوليه ظرفيت سريعاَ. داخل منافذ بمانند لهاي سنگينولكوم

به همين منظور توسط سازندگان اين مواد دستورالعملهاي خاصي جهت بهره برداري اوليه 

  . از آنها پيشنهاد مي شود

  :فاسد شدن غير طبيعي 

آمـين ،  ي ماننـد  يها ممكن است منافذ ريز مواد جاذب الرطوبه توسط ورود ناخالصي 

گاليكول ، روغن هاي سنگين ، روغن كمپرسور و مـواد ضـد خـوردگي يـا مشـابه آنهـا       

د اين مواد به بستر تا حد والبته بايد سعي شود از ور. مسدود و در اثر احياء هم آزاد نشوند

اين وضعيت در واحدهاي تصفيه گاز ممكـن اسـت در اثـر طغيـان     . امكان جلوگيري شود

  .  دبرجهاي تماس ايجاد شو
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اين مقاله بـه شـرح ايـن فراينـد جـذب سـطحي كـه در پااليشـگاه گـاز سـرخس            در

  .مي پردازيم  ، استفاده مي شود) خانگيران ( 

  : فرآيندهاي تصفيه گاز

، كنترل خـوردگي ، تنظـيم تركيـب     هاي گازها از نقطه نظر ايمني ناخالصيسازي جدا

درات در دماهـاي پـايين ، كـاهش    استاندارد محصوالت گاز و مايع ، پرهيز از تشكيل هيـ 

ي كارخانجات دريافـت  هزينه هاي تقويت فشار گاز ، جلوگيري از مسموميت كاتاليزورها

ت گاز يا مايع و باالخره حد مجاز انتشار مـواد آالينـده بـه محـيط زيسـت      كننده محصوال

  .الزامي مي باشد

  : برخي از ناخالصي هاي موجود در گازها عبارت از 

، )CS2(، دي اكسيد كربن ، كـربن دي سـولفايد   ) H2S(دروژن سولفوره هي،  تروژنني

   ماننـد متيـل مركاپتـان و    R-SH (، مركاپتهـا  ) COS(هليوم ، گوگرد ، كربونيل سولفايد 

  . و آب)  R2S(، دي آلكيل سولفايد ) اتيل مركاپتان

     فـت  در گـاز طبيعـي يا   H2Sو  CO2بيشتر از همـه ايـن ناخالصـيها گازهـاي      معموالً

، تركيبات  H2Sاين گاز طبيعي را بدليل تشكيل تركيبات اسيدي با مجاورت  . (مي شوند 
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و  H2Sساير ناخالصي ها معموالً همـراه  .) با آب ، گاز ترش مي گويند CO2گوگردي و 

CO2 نسـبت  . مگر آنكـه روش خاصـي بـراي حـذف آنهـا الزم باشـد      ، شوند  زدوده مي

H2S/CO2 ت و اين باعث مي شود تا روش هاي متفـاوتي در شـيرين   در گازها متغير اس

  . سازي گاز بكار مي رود

  : عوامل زدودن گازهاي اسيدي داراي ويژگي هاي زير مي باشد 

  سرعت عمل جدا سازي -1

 ارزاني و مقرون به صرفه بودن آن -2

 .قابليت احياي حالل مورد استفاده ، در صورتي كه از حالل استفاده شود -3

 ازده باال موثر بودن و ب  -4

 .عمليات تا حد امكان ساده باشد   -5

 .عمليات جدا سازي گازهاي اسيدي مشكالت ديگري به وجود نياورد  -6

  .مهم تر از همه آنكه قابل بازيافت باشد -7

از گاز طبيعي از آهـك   CO2و   H2Sقبل از پيدايش روشهاي معمول ، براي حذف 

روش اكسيد آهن ابتـدا   1910ل در سا. استفاده شده و آهك مصرفي دور ريخته مي شد 
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روش كربنات پتاسيم بوسـيله   1920در . در انگلستان و سپس در ساير نقاط رواج يافت 

  . معرفي شد COPPERكمپاني 

روش مخلـوط   1939به ثبت رسيد و در سـال   1930روش استفاده از آمين در سال 

در . نجام مـي داد آمين و گليكول پيشنهاد شد كه پااليش و خشك كردن گاز را يك جا ا

روشـهاي  . تجارتي كردن اين روشها به تفصـيل مـورد بررسـي قـرار گرفـت      1948سال 

بوجود آمد و روش فلـور و   1965در سال )  SOLFINOL(جذب سطحي سولفينول 

  .يج جايگزين روشهاي قديمي گرديدراستفاده از غربالهاي مولكولي بتد

  :چهار گروه دسته بندي كرد به طور كلي روشهاي پااليش گاز را مي توان در 

  فرآيند هاي شيرين سازي در بسترهاي جامد -

 فرآيندهاي شيرين سازي با استفاده از حاللهاي شيميايي -

 فرآيندهاي شيرين سازي با استفاده از حاللهاي فيزيكي -

  فرآيندهاي شيرين سازي به روش تبديل مستقيم - 

  : هاي جامدآيندهاي شيرين سازي در بسترفر

گازهاي اسيدي در بسترهاي جامد از طريق واكنش شـيميايي  يـا ايجـاد     جداسازي 

گاز ترش از ميـان بسـتر جامـد عبـور نمـوده و گازهـاي       . پيوند يوني صورت مي پذيرد
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پس از اشباع بستر از گازهاي اسيدي ، مخزن حاوي بستر . اسيدي جذب بستر مي شوند

همـين منظـور مخزنـي بـا ظرفيـت       به. جامد از مدار خارج و براي احياء آماده مي گردد

  . مشابه ، پس از خارج شدن مخزن اولي ، در مدار عمليات قرار مي گيرد

  :شيرين سازي در بستر جامد شامل موارد زير مي باشد  فرآيندهاي

  فرآيند آهن اسفنجي -1

 فرآيند غربال مولكولي  -2

 فرآيند اكسيد روي -3

  : فرآيندهاي شيرين سازي با حالل هاي شيميايي

ت شيرين سازي گازهاي ترش در فرآيندهاي فوق بواسـطه واكـنش شـيميايي    عمليا

نيروي محركـه انتقـال جـرم در    . محلول باز ضعيف با گازهاي اسيدي صورت مي پذيرد

فرآيندهاي فوق در نتيجه تفاوت فشار جزئي بين فشارهاي فازهاي گاز و مايع پديد مي 

دما و يـا فشـار سيسـتم برگشـت پـذير       واكنش شيميايي در اين نوع فرآيند با تغيير. آيد

از اين رو حالل هاي شيميايي با تغيير پارامترهاي عملياتي ياد شده قابل احيا بوده . است

  . و در داخل يك سيستم بسته به گردش در مي آيد
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  :هاي شيميايي به صورت زير دسته بندي مي شوند  حالل

  فرآيندهاي آميني -1

 فرآيندهاي كربناتي -2

 ي ويژهحاللهاي شيمياي -3

  :فرآيند آميني 

آمين ها خاصيت نرا دارند كـه در دمـاي   . محلولهاي آمين بازهاي آلي ضعيفي هستند

  .معمولي گازهاي اسيدي را به ود جذب كرده و در دماي باالتر آنها را دفع نمايند

آلكانول آمين ها مواد آلي نيتروژن دار مي باشند كه از تركيب مواد آلي مخصوص بـا  

در واكنش اصلي يكي از هيـدروژنها بـا راديكـال آزاد    . بدست مي آيند) NH3(آمونياك 

  . يك ماده شيميايي آلي تعويض مي گردد

         آلكانول آلي بر اساس تعـداد گروههـاي آلـي متصـل بـه اتـم نيتـروژن طبقـه بنـدي          

  :مي شوند 

 DGAو دي گاليكول آمين  MEAآمين هاي نوع اول مانند مونواتانول آمين  - 

 DIPAو دي ايزوپروپانول آمين  DEAن هاي نوع دوم مانند دي اتانول آمين آمي - 
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 MDEAو متيل دي اتانول آمين  TEAآمين هاي نوع سوم مانند تري اتانول آمين  - 

آمين هاي نوع اول بازهاي قوي تري نسبت به آمـين هـاي نـوع دوم بـوده و تمايـل      

تـري بـا    پيونـدهاي محكـم  از خود نشان داده و  CO2و  H2Sبيشتري جهت واكنش با 

  .كيل مي دهندشگازهاي اسيدي ت

از اين رو ، درجه واكنش پذري آمين مستقيماً بر طراحي و عمليات برج جذب تـاثير  

  . مي گذارد

 بعنوان يك قاعده كلي ، خاصيت قليايي و واكنش پذيري آمين نوع اول بيشتر از آمين

  .ي باشدنوع دوم و آمين نوع دوم بيشتر از آمين نوع سوم م

درصد  25گرماي حاصل از واكنش بين گازهاي اسيدي با آمين هاي نوع اول حدود 

  . بيشتر از آمين هاي نوع دوم است

از اين . همچنين درجه واكنش پذيري آمين بر بار آمين كثيف مستقيماً تاثير مي گذارد

ن هـاي  رو آمين هاي نوع اول ظرفيت حمل بار گازهاي اسيدي بيشتري را نسبت به آمي

  .نوع دوم دارا مي باشند
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  :خانگيران فرآيند تصفيه گاز در پااليشگاه 

  :واحد تصفيه گاز 

اســيدي و كنتــرل نقطــه شــبنم آب و  گــاز جداســازي، وظيفــه واحــد تصــفيه گــاز 

  .هيدروكربور در گاز خروجي مي باشد 

ايـنچ   20توسط پنج خـط لولـه    CMFترش پس از خروج از هدرهاي واقع در  گاز

  .هر خط به يكي از واحدهاي تصفيه گاز مي رسد  وپااليشگاه مي شود وارد 

مورد نياز پااليشگاه ابتدا از اسالگ گيرها واقع در سيستم جمـع آوري گذشـته ،     گاز

مي        )   Inlet Gas Separator(وارد جدا كننده گاز ورودي در واحد تصفيه گاز 

خصوصـاً  (نشده توسط اسـالگ گيرهـا    در اين مخزن آب و هيدروكربوهاي جدا.  گردد

هنگامي كه به هر دليلي مقادير زياد مايعات از سـمت مركـز جمـع آوري بـه پااليشـگاه      

  .  منتقل شود گرفته مي شود

قبل از تخليـه بـه حوضـچه    ، )  آبي كه هيدروژن سولفوره به همراه دارد (آب ترش 

جهـت جـذب هيـدروژن     ) واحـد آب تـرش   (به واحد جدا كننده مواد اسيدي ، تبخير 

هيـدروكربورهاي مـايع بـه واحـد تثبيـت مايعـات نفتـي        .  سولفوره فرستاده مـي شـود  

  .منتقل مي گردد) استاباليزر(
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گاز پس از گذشتن از جدا كننده گاز ورودي وارد فيلتر گـاز ورودي شـده تـا ذرات    

ت بعدي بـه  مايعات جدا شده در اين فيلتر جهت عمليا.  ق باقيمانده گرفته شودلمايع مع

  . واحد تثبيت مايعات نفتي فرستاده مي شود

توجه به اينكه حداكثر جداسازي مايعات همراه گـاز جهـت جلـوگيري از آلـودگي      

در فـاز اول پـس از فيلتـر يـك      ، سيستم آمين و بوجود آمدن مشكالت مورد نظر است

  . دستگاه كواليسر نصب شده است

و  H2Sتـا  ، هـدايت شـده   نيز تم آمين جذب و سيس اسيدي ه گازلپس از اين مرح 

CO2 طراحي جدا كننده و فيلتر جدا كننده گاز ورودي ، جهت حصـول   . آن جدا گردد

به كلرايد و جلوگيري از ورود مايعات گازي و  DEAاطمينان از جلوگيري آلوده شدن 

  .سولفور آهن به سيستم مي باشد 

مـوازي جـذب و در دو بـرج    درصد وزنـي در دو بـرج    34در سيستم آمين از آمين 

شود ، گاز از طريق لوله هاي قرينه و مشابه بين دو بـرج تمـاس    موازي احيا استفاده مي

A  وB تقسيم مي گردد .  

شـده و  )  DEA Contactor( از زير بيستمين سيني وارد دو عدد برج تماس  گاز

ي طراحـي گـاز   دمـا (. رد يگ در معرض عبور آمين كه از باالي برج وارد شده ، قرار مي



در بسترهاي جامدطبيعي  نمزدايي گاز         فرايند                                                                مهندسياصول   

 49

بـوده كـه بـا توجـه بـه افـزايش        C ْ38و به طـور نرمـال    Cْ52 – 21 ورودي به برجها 

  .)  نيز رسيده است C ْ60تدريجي دماي گاز در اثر كاهش مخازن گازي اين دما تا 

بيشتر از دمـاي گـاز    C ْ5آمين تميز از باالي اولين سيني برج تماس با دمايي حدود 

در حـين  . ز عبور از بيست سيني از پايين برج خارج مي شـود پس او ورودي وارد شده 

هيدروژن سولفوره و اسيد كربنيك موجود در گاز توسـط آمـين   صعود از ميان سيني ها 

  . جذب شده و گاز عاري از مواد فوق از قسمت باالي برج خارج مي شود 

  CO2  ،H2Sبـدليل دريافـت مقـداري از حـرارت حاصـله از جـذب        خروجيگاز 

 لذا بـراي خنـك شـدن وارد كـولر     . درجه گرم مي شود  C° 55سط آمين ، تا حدود تو

     سـانتيگراد كـاهش    ºC 38گشته و دماي آن تا )  Treated gas cooler( گاز شيرين 

  . مي يابد 

شود تـا   مي)   Treated gas separator( سپس گاز وارد جدا كننده گاز شيرين 

براي تسهيل در اين امر ، آب با فشـار دو عـدد پمـپ     . د آمين همراه گاز از آن جدا گرد

 )Treated gas water spray pump  (     به داخل خط ورودي بـه جـدا كننـده گـاز

   .شيرين ، پاشيده مي شود 
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 Treated gas( وارد فيلتـر جـدا كننـده گـاز شـيرين      T.G.Sگاز پس از عبور از 

filter separator ( و يا آمين و هيدروكربور از آن جدا  تا هرگونه ذرات احتمالي شده

   . گشته و آماده ورود به سيستم كنترل نقطه شبنم گردد

بـه فلـش درام    T.G.Sمايعات جدا شده در اين فيلتر به همراه مايعات جدا شده در 

خود را از دست داده به طرف  CO2و  H2Sكه تقريبا تمامي  گازي مي گردند و ارسال 

   .هدايت مي شود ) طه شبنمكنترل نق( واحد نم زدايي

كنترل نقطه شبنم از چهار عدد برج خشك كننده با بستر ثابت موبيل سـوربيد   سيستم

گاز از باالي دو عدد از برجها وارد شده و در طـول عبـور از بسـتر    . تشكيل شده است 

گذارد و از انتهاي  موبيل سوربيد ، آب و هيدروكربور هاي سنگين را در بستر ، جاي مي

  . جها خارج مي شود بر

 شده و هر)  Residue gas filter( برجها سپس وارد فيلتر نهايي   گاز خروجي از

سـپس گـاز جهـت خـروج از     . آنچه ذرات جامد ، همراه گاز باشد از آن جدا مي شود 

  .پااليشگاه به خط اصلي انتقال مي يابد 
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  : سيستم گردش آمين

يل جلوگيري از حجـيم شـدن دسـتگاهها و    سيستم آمين در واحدهاي تصفيه گاز بدل

  .انعطاف پذيري سيستم از دو بخش كامال مشابه تشكيل شده است 

    وارد شـده و پـس از جـذب   )  Contactor( آمين تميز از بـاالي برجهـاي تمـاس    

H2S و CO2     آمـين خروجـي از   . موجود در گاز ترش از پايين برج خـارج مـي شـود

  .دارد  psi 1058برجهاي تماس ، فشاري در حدود 

ــك      ــين ، از ي ــاالي آم ــار ب ــتفاده از فش ــت اس ــدروليكي    جه ــوربين هي ــدد ت      ع

 )Hydraulic Turbine Driver  (آمـين خروجـي از تـوربين بـه     . شـود  استفاده مي

 هدايت مي شود و هيدروكربورهاي موجـود در )  DEA Flash Drum( ظرف تبخير 

كنتـرل   ولـو  فشار ظرف تبخيـر توسـط   .آن پس از جدا شدن به مشعل هدايت مي شوند

  . د گرد كنترل مي ،روي خط خروجي به مشعل  PV فشار

آمين وارد توربين نمي   % 15تقريبا ، جهت كنترل جريان ثابت و يكسان به توربين 

مـي   هدايت)   DEA Flash Drum(  شود و توسط خط جداگانه اي به ظرف تبخير

  .شود 
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ــي ا  ــين خروج ــه د آم ــر ب ــرف تبخي ــي  ز ظ ــيم م ــاخه تقس ــود و و ش ــق ش           از طري

ــيرهاي ــان   شـ ــرل جريـ ــز  ،  FVكنتـ ــين تميـ ــي آمـ ــدلهاي حرارتـ ــف  /از مبـ                     كثيـ

)Rich/Lean Heat Exchanger   ( عبور نموده و جهت تبادل حرارت با آمين گرم

 ) DEA Regeneration(  ارت ، روي سيني چهارم برجهـاي احيـاء  پس از تبادل حر

  . ريخته مي شود

تشكيل شده اند  Valve Trayبرجهاي احياي آمين از بيست و چهار سيني از نوع  

   .طراحي گرديده اند  PSI 13و جهت كار در فشار 

جهت تامين گرماي مورد نياز براي احياء آمين هر برج داراي دو ريبويلر بوده كـه در  

حـرارت توليـد    .ستفاده مي شود ا C ْ147و دماي  kg/cm²  5.3آن از بخاري با فشار 

موجود در آمين  اسيد كربنيك وهيدروژن سولفوره  شود كه  شده در ريبويلرها باعث مي

همراه آب و مقداري آمين به صورت فاز گاز از پـايين بـه بـاال در بـرج     ه آزاد شوند و ب

   .احياء در حركت باشند 

ــا        ــوايي گ ــاي ه ــه كولره ــاء ب ــاي احي ــاالي برجه ــي از ب ــط خروج ــرشخ               ز ت

 )DEA Regeneration Overhead Condenser  (   بـر اثـر   . هدايت مـي شـوند

                    مـــايع شـــده و در ظـــرف برگشـــتي    ســـرد شـــدن ، آب و آمـــين موجـــود ،   
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 )DEA Regeneration Reflux Drum  (رل سـطح  شوند و با كنت جمع آوري مي

)  DEA Regeneration Reflux Pump( داخل برج احياء توسط سه عدد پمـپ  هب

  . برگشت داده مي شودبه عنوان مايع برگشتي به سيني اول برج هاي احياء 

هيدروژن نيز به همراه دي اكسيد كربن و كمي بخار آب از باالي مخزن وارد  سولفيد

در . شبكه اصلي گاز اسيدي مي شود تا در واحد بازيافت گوگرد به گوگرد تبـديل شـود  

مـي   سيدي از ظرف برگشتي به سمت واحـدهاي بازيافـت گـوگرد هـدايت     گاز ا واقع

 كنتـرل  كه واحد گوگرد در سرويس نمي باشد اين جريان از طريق شير در مواقعي.شود 

  .به مشعل فرستاده مي شود  PVفشار 

ــين ــپ      آمـ ــتر پمـ ــدد بوسـ ــط دو عـ ــاء توسـ ــاي احيـ ــايين برجهـ ــز از پـ                      تميـ

)DEA Booster Pump  ( جهـــت تبـــادل حـــرارت بـــه مبـــدلهاي حرارتـــي           

 )DEA Rich/Lean Exchanger  ( سپس چون هنوز داراي درجه . رانده مي شود

      هـدايت  )  DEA Solution Cooler( حـرارت بـااليي مـي باشـد بـه كـولر هـوايي        

  . مي شود 
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     پمــپ پــس از خــروج از كــولر ، آمــين جهــت گــرفتن فشــار الزم وارد پــنج عــدد  

 )DEA Circulating Pump  ( گرداننده چهار عـدد از ايـن پمپهـا بخـار     . مي شود

  .فشار قوي و يك عدد ، آمين خروجي از برجهاي تماس است 

پس از دريافت فشار مناسب ، آمين بر روي سيني اول برجهاي تماس مـي ريـزد و    

   .سيكل كامل مي گردد 

قبل از ورود به كـولر هـوايي جـدا    ) د آميندرص 5حدود (يك انشعاب از آمين تميز 

، كربن و المنتي جهت جداسازي ناخالصي هاي موجـود  ) پيكو(شده و از فيلترهاي پال 

آمين پس از تميز شدن در اين فيلترها وارد قسـمت پـايين برجهـاي    . در آمين مي گذرد

  .شود احياء مي

جمـع شـده پـس از    كليه درين هاي سيستم آمين وارد سمپ آمين گشته و مايعـات   

در صورت لزوم مي توان با بـاز و بسـته   . عبور از فيلتراسيون وارد برجهاي احيا ميشوند 

  .نمودن شيرهاي مخصوص آمين را به فلش درام و يا مخزن ذخيره آمين فرستاد

جهت گرم و يا سرد كردن آمين در هنگام راه اندازي و يا از سرويس خـارج كـردن   

بنابراين آمين . و فرستادن آمين به برجهاي تماس نمي باشد واحد نيازي به صرف انرژي
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پس از فنهاي هوايي آمين به خروجي مخزن تبخير ناگهاني هدايت مي شود تـا گـردش   

  .ناقص آمين برقرار گردد

  :سيستم نمزدايي و گردش گاز احياء شرح كلي 

در . است  نمزدايي از چهار عدد برج با بستر ثابت موبيل سوربيد تشكيل شده سيستم

طي عمليات عادي دو عدد از برجها در سيكل سرويس ، يكي در سيكل گرمايش و يكي 

بندي شده با قابليت تغييـر   سيستم روي يك برنامه زمان. در سيكل سرمايش قرار دارند 

  .زمان و با كنترل اتوماتيك بصورت زير كار مي كند 

  

D C B A برج  

  حالت اول  گرمايش  سرويس  سرويس  سرمايش

  حالت دوم  سرمايش  گرمايش  سرويس  سرويس

  حالت سوم  سرويس  سرمايش  گرمايش  سرويس

  حالت چهارم  سرويس  سرويس  سرمايش  گرمايش
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   بـه دو بخـش   ، سمت واحد نمزدايي هدايت مي كند ه كه گاز تصفيه شده را ب خطي

  .درصد تقسيم مي شود  10درصد و  90

اسـتفاده مـي    هاي خشـك كنننـده  برج  جهت سرمايش و گرمايش درصد ، 10گاز  

بدين صورت كه ابتدا وارد برجي مي شود كه بايد در سيكل سرمايش قرار گيرد و گردد، 

وارد صـافي گـاز سـرد    ، و پس از خروج از پايين آن برج  شود مي باعث سرد شدن آن 

 )Cooling  Gas Strainer  (ًاگر موبيل سوربيد از داخل برج همـراه   شده تا احتماال

  . بيرون آمده ، جدا شود  گاز

ميشود و در آنجـا    )Regeneration Gas Heater  ( سپس گاز وارد كوره احياء

درجه حرارت مي بيند ، سپس وارد برجي كه قرار اسـت در سـيكل    C° 300تا حدود 

و هيدروكربورهاي  حرارت باالي آن سبب مي شود كه آب  شده و ، گرمايش قرار گيرد

  . بيرون آيند  آزاد شده و همراه گاز، يل سوربيد جذب شده در سطح موب

 )  Heating Gas Strainer( گـاز خروجـي از ايـن بـرج وارد صـافي گـاز گـرم        

 و)  Regeneration Gas Cooler(  سپس با گذر از كولر هوايي گاز احيـاء . شود مي

 ، آب و هيدروكربورهاي) Reganeration Gas Aftercooler( كولر آبي گاز احياء 
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 Regeneration Gas( اشباع در آن تبديل به مايع شده و در جدا كننـده گـاز احيـاء    

Separator  ( جدا مي شوند.  

كمپـرس شـده    ، گاز خروجي از باالي جدا كننده جهت هماهنگي بـا فشـار سيسـتم   

 )Regeneration Gas Compressor  ( و  ،وارد   درصـد  90 و دوباره به خط گاز

ا نقطه شبنم كنترل بو گاز خشك  خل برجهاي سرويس مي شودسپس جهت نمزدايي دا

  .شده از پايين برج خارج مي گردد 
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  : زدايي  شرح دستگاهها و عمليات نم

       بـرج خشـك كننـده تشـكيل     چهـار زدايي در واحـدهاي تصـفيه گـاز از     نم سيستم

حال احياء و ديگري در حـال  شده است كه همواره دو برج در حال سرويس ، يكي در 

  . سرد شدن است

.  گـردد  فيلتر شيرين وارد سيستم نـم زدايـي مـي     تصفيه شده سپس از عبور از گاز 

مقدار گاز احياء توسط شير .  جريان گاز استفاده مي شود 10%از ل جهت احياء سيليكاژ

  .  مي شود تنظيم، )  FV(كنترل جريان 

در  منشعب شده و به برجي مـي رود كـه قـبالَ    ، FVقبل از شير  ،گاز احياء  جريان

، سـپس گـاز از    قـرار دارد  ن شـد د حال گرم شدن بوده است و اكنون در وضعيت سـر 

خشك كننده از آن جدا مي ذرات مواد  همراه آن و احتماالَ صافي گاز گرم گذشته و مواد

  . مي شود گرم  ºC 302در كوره تا حدود  ه هدايت شده وراين گاز سپس به كو. شود

شده به برجي هدايت مي شود كه قبال در سرويس بوده است تا ضمن گـرم   گرم گاز

گاز احياء پس .  آب و هيدروكربورهاي جذب شده از آن خارج شوند، برج  رنمودن بست

ان مايعات همراه وارد كولر هوايي و عاز عبور از صافي گاز سرد ، جهت خنك شدن و مي
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گـاز وارد جـدا كننـده گـاز      ، جداسازي  مايعات همراه جهت. سپس كولر آبي مي شود

  . احياء مي شود و از باالي آن خارج مي شود

گاز تصـفيه    inch 18فشار آن را تقويت نموده و به لوله  ،گاز احياء  كمپرسورهاي

   و قبل از ورود بـه برجهـاي خشـك كننـده تزريـق       ) FV ( جريان و پس از شير كنترل

  .مي كنند

ا شده در جداكننده گاز احياء به دو قسمت تقسيم شده و آب آن به واحد جد مايعات

جريـان  .  آب ترش و هيدروكربورهاي آن به واحد تثبيت مايعات نفتي ارسال مي شـوند 

زدايي وارد فيلتر گاز نهايي شـده تـا ذرات احتمـالي كـه از برجهـاي       گاز نيز پس از نم

گـاز مـورد نيـاز سـوخت     . بدهـد  خشك كننده با خود حمل نمـوده اسـت را از دسـت   

  . تامين مي گردد)  PV(   پااليشگاه از اين قسمت پس از گذشتن از شير كنترل فشار

        يـك   و ديگـر   )  PV(   شـير كنتـرل فشـار    يـك  پس از عبـور از  ، باقي مانده گاز

وارد خـط   ºC 38و درجه حـرارت طراحـي    kg/m2 70.3با فشار تقريبي  ، چك ولو

 جريـان  شـير كنتـرل   يك عدد تخليه فشار برجهاي خشك كننده از طريق. رددلوله مي گ

)FV (  شير كنترل فشارعدد  يكتوسط نيز و تخليه فشار قسمت انتهاي واحد )PV ( ،

  . شود مي انجام 
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  :خشك كننده  هايبرج

            استوانه اي عمـودي از جـنس كـربن اسـتيل اسـت كـه قطـر آن        ، برج خشك كننده

96 inch  آن ، ارتفاعft   22 95.2 آن نيز و ضخامت mm  بدنه داخلي آن بـا  . است

  .سيمان ويژه اي روكش شده است 

 هـر ظرفيت سـرويس  . درون برج مواد جاذب الرطوبه و توپك هاي سراميكي است 

، مـدت   MMSCFD 30و ظرفيت گاز احيـاء   MMSCFD 130برج طبق طراحي 

و مـدت تعـويض    min 160خنك شدن  و مدت احياء و min 160سرويس هر برج 

  . است min 80  برجها

 kg  ,  3/4in 106توپـك سـراميكي بـه قطـر        kg 3280از پايين برج به ترتيب 

 kg ,1/4 14420توپك سراميكي به قطـر   kg ,1/2in 820توپك سراميكي  به قطر 

in  1050وربيد نوع سموبيل kg , H  وربيد نوع سموبيلw است درون آن قرار گرفته.  

          نصـب ، )  PSV(جهت اطمينان روي هر يـك از برجهـا يـك عـدد شـير اطمينـان       

  . شده است 

        روي خروجــي  KV شـير  عـدد  3جهـت تعـويض مسـير ورودي و خــروج بـرج ،     

گاز از باالي برج وارد و از پايين . روي ورودي برج نصب شده است KV شير عدد 3و 
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است كه افت فشار بستر را نشان مـي   DPIي يك عدد هر برج دارا. آن خارج مي شود

  . دهد

  . تامين مي شود power Gasتوسط  ، ها KVنيروي 

  :ترتيب قرار گرفتن محتويات هر برج خشك كننده در جدول زي آورده شده است 

  

  

  

  

 Kg Lbs  بشكه
محتويات هر برج از 

  باال به پايين

6 726 1600 WS 

112 14515 32000 H 

3.5 817 1800 1/4" 

4.6 1026 2340 1/2" 

14.2 3266 7200 3/4" 
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   : سرد و صافي گرم هاي صافي

زي فلفيلتراسيون توسط يك سبد  .مي باشد cm 127ارتفاع آن  و 61cmقطر فيلتر  

كه روي آن يك توري فلـزي بـه    61cmو به عمق  cm 35.56مشبك به قطر خرجي 

  .نجام مي شود قرار دارد اmesh 200 اندازه 

افـت  . است  psig 1030درجه سانتيگراد در فشار  260دماي عملياتي فيلتر حداكثر 

  .مي باشد  psi 5و در حالت كثيفي  psi 0.5فشار فيلتر در حالت تميزي 

و يـك   psig 125با حـد تنظيمـي   ) PSV (روي هر صافي يك عدد شير اطمينان 

  . نصب شده است DPIعدد 

  :كوره گاز احياء 

جريـان  . از كوره گاز احياء اسـتفاده مـي شـود    ، مين گرماي مورد نياز احياءأتجهت 

نرمال گـاز احيـاء مطـابق طراحـي     
hr
m3

دمـاي   و C° 26 - 21دمـاي ورودي    35400

  .است C° 302خروجي 

پااليشـگاه كـار مـي كننـد      توليدي  مشعل كه با گاز سوخت سهحرارت الزم توسط 

  . شود مين ميأت
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، بـه  گاز ورودي به كوره . كوره از دو قسمت تشعشي و همرفتي تشكيل شده است 

  .قسمت تقسيم شده است  چهار

لوله ها در قسمت تشعشي به صورت عمودي و در امتداد هم قرارداشته ودر قسمت  

دو رديف اول فاقد پره ، دو . تايي جا گرفته اند 6رديف  10همرفتي به صورت افقي در 

  . ه در هر اينچ دارندسه پررديف آخر تعداد شش هر اينچ و  رپره د دو يدوم دارا رديف

و ارتفاع  m 64 /10، ارتفاع بدنه  cm 122  ، قطر دودكش  cm  284قطر بدنه كوره

  . مي باشد m 72/20  دودكش

وظيفه تنظيم مقدار  ، از احتراق كوره لخروجي گازهاي حاص در يا دمپر، تعدادي پره

  . اين دمپرها به صورت دستي كنترل مي شوند. عهده دارند  دودكش را براي هومكش 

  كـه توسـط كنتـرل محلـي    ،)  PV(يك عدد شير كنتـرل فشـار   فشار سوخت توسط 

(PIC) د شير كنتـرل دمـا نيـز    ديك ع.كنترل مي شود تنظيم مي گردد) TV  ( ،  وظيفـه

 ،TICگاز خروجـي كـوره از    تنظيم مقدار سوخت را به عهده دارد كه با توجه به دماي

  . فرمان مي گيرد
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  . شرايط زير باعث از سرويس خارج شدن كوره مي شوند

  psig  ( PSH ) 75حد تنظيم   ،باال بودن فشار گاز سوخت 

   C 360 ( TSH )°حد تنظيم ، باال بودن دماي دودكش 

حد تنظيم ، كم بودن جريان گاز احياء 
hr
m20000    ( FSL)  

   C (TSHH )° 315حد تنظيم ،  ه رباال بودن دماي گاز خروجي از كو

   (TSHH) ز فنهاي احياءباال بودن دماي گاز خروجي ا

 خروجـي قـرار داده    سـير جهت اطمينـان روي م ،  ( PSV ) شير اطمينان  يك عدد

ا دماي گـاز خروجـي از كـوره ر   ،   ( TT )يك عدد ترانسميتر دماشده است ، همچنين 

  . مي كند ارسال مركزي پااليشگاه اندازه گيري كرده و به اتاق كنترل
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  :خنك كننده گاز احياء 

دو عدد فن با ظرفيت حرارتي 
hr

mmBtu15094  جهت خنك كردن گاز احياء

    گـرم بـا دمـاي    سـيال . مورد استفاده قرار مـي گيـرد  ، برجهاي خشك كننده از خروجي 

260 °C  54.4وارد شده و با دماي °C خارج مي شود.
hr
m 3

هوا در اين تبادل  264

  . مي رسد C° 103به دماي  C° 40گرما از دماي 

مسير عبور سـيال و   چهاربا ،  1inخارجي  عدد لوله به قطر 392يك باندل با تعداد 

 RPM 432بـا دور  hp   13فـن   توان هـر . در مسير اين فن قرار دارد ، مجهز به فين 

 چهـار است كه نيرو را بـا    1450ور دو  hp 20محرك فن الكتروموتور به توان . است

  . عدد تسمه به فن منتقل مي كند

  : كولر آبي 

اين كولر يك مبدل حرارتي پوسته و لوله است كه در آن آب در درون لولـه بـا گـاز    

يك عـدد شـير   به لوله ها توسط  ب وروديآمقدار .  داخل پوسته تبادل حرارت مي كند

  . كنترل مي شود)  TV (كنترل دما 
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آب مقـدار   مـي رسـد و   C° 38  بـه   C°  54 در اين تبادل حرارت دمـاي گـاز از  

hr
mmBtu10258 گرما بدست مي آورد .  

  :جدا كننده گاز احياء 

  ي در آبي و در كولرهاي هواي ،ندنس شدن بخارات همراه با گاز امايعات حاصل از ك

     بـه قطـر داخلـي   ، كننده استوانه اي افقـي   اين جدا. جدا كننده گاز احياء جدا مي شوند

4 ft  12و طول ft  49و ضخامت mm  اين جداكننده آب و هيدروكربور را . مي باشد

و  ) (LVشــير كنتــرل ســطح يــك عــدد را توســط  ب آنآاز يكــديگر جــدا كــرده و 

 محلي  لركه توسط كنتر ديگر ) (LVشير كنترل سطح عدد يك هيدروكربور آنرا توسط 

(LIC) ، فرمان مي گيرد به واحد تثبيت مايعات نفتي ارسال مي كند .  

ــدار  از مق
hr
m 3

ــادير   35843 ــده مق ــه جداكنن ــاز ورودي ب گ
hr
m 3

آب و  .190

hr
m 3

1   . ا مي شودهيدروكربور در شرايط طراحي جد .

   روي ايـن جـدا كننـده     psig 125با حد تنظيمـي   ( PSV )شير اطمينان يك عدد 

  . قرار دارد
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كمپرسور گـاز  ،  85% با حد تنظيمي ،  LSHHدر صورت عملكرد سوئيچ همچنين 

  . احياء از سرويس خارج مي شود

  :كمپرسور گازاحياء 

ي آماده و ديگري در حـال  هر واحد تصفيه گاز داراي دو عدد كمپرسور است كه يك

ظرفيت كمپرسـور  . كار است
hr
m 3

و فشـار   C° 38بـا دمـاي ورودي   ، گـاز  35000

افـزايش   C° 8و دمـاي را    psi 45كمپرسور فشار گاز را .است  Psig 1000ورودي 

  .مي دهد

 و دور   40%و راندمان آدياباتيك  hp 153كمپرسور از نوع گريز از مركز با قدرت  

است كه توسـط الكتروموتـوري بـا     inch 6.367و قطر پروانه  RPM 15280پروانه 

  . مي چرخد RPM 29560و دور   hp 200توان 

   مقدار گاز عبوري از كمپرسور را اندازه گيري ،  ( FT ) يك ترانسميتر ميزان جريان 

گاز احياء براي چند لحظه جريان كه برجهاي خشك كننده  تدر زمان تغيير حال. مي كند

شـير  ، يك عـدد  كمپرسور و لرزش آن و نوسان رج سبراي جلوگيري از ، قطع مي شود

باز شده و جريان گاز را ، در نظر گرفته شده است كه در حالت فوق ( FV )  فلوكنترل 
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پس از برقراري جريان اصلي اين شير . ورودي كمپرسور برقرار مي نمايد  بهاز خروجي 

  . ن اصلي از كمپرسور عبور مي كندمجدد بسته شده و جريا

  :ايي هفيلترن

مايعـات و ذرات جامـد احتمـالي همـراه گـاز خروجـي از       فيلترنهايي وظيفه گرفتن 

 3از ذرات جامـد بزرگتـر از    100%ايـن فيلتـر   .  برجهاي خشك كننـده را برعهـده دارد  

  8-10 قطـرات  100 %از ذرات يـك ميكـرون و بـاالتر و      5/99 %   ، و بـاالتر  ميكرون

  . جدا مي كند  in ×55 in 36عدد فيلتر المنت با اندازه  22ميكرون را توسط 

سـوخت پااليشـگاه از خروجـي فيلتـر     گـاز  جهت مصرف  اينچي نيز 6يك انشعاب 

 ،     ميـزان جريـان و فشـار آن توسـط شـيرهاي كنتـرل فلـو و فشـار        كه  گرفته شده است

   .اندازه گيري مي گردد 

، (FT) جريـان   و ( PT )فشار،  ( TT ) دما هايي ترانسميترهاين در خروجي فيلتر

  . قرار دارند كه به ترتيب دماو فشار و جريان خروجي را نشان مي دهند

يكي از . واحد را كنترل مي نمايدهر فشار درون  ، ) (PVفشار شير كنترل يك عدد 

حـد  . (است( PSLL ) عوامل از سرويس خارج شدن كلي واحد عملكرد سوئيچ فشار 

  ) .  Psig 950تنظيم 
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و در حالـت   Psig 5، در حالت كثيـف   Psig 1جاز فيلتر در حالت تميز ماختالف 

  . اندازه گيري و نشان داده مي شود  PDIاست كه توسط يك   Psig 50اله چم

مقدار
hr
m 3

از فيلتر خارج مي شود كه مقدار  Psig 1025 فشار  گاز با  305849

hr
m 3

  . جهت گاز سوخت مصرف مي شود 12000

شـير  يـك عـدد   توسط   kg/cm2 35رد نياز پااليشگاه با فشار حدود گاز سوخت مو

  .  ارسال مي شود  utilityبه واحد    ( PV )فشار كنترل

 kg/cm2 15 بـا فشـار  ، و كاهش نقطه شبنم   K.O.Dدر آنجا پس از گذشتن از دو 

پااليشـگاه شـده و بـه واحـدهاي بازيافـت       توارد هدر سـوخ  ،جهت مصرف پااليشگاه 

گـاز  . تصفيه گاز و تقطير مايعات گازي ارسال مـي شـود   آب و بخار و ، ، نيروگاه گوگرد

  Pawer Gasتوليد  و ،سوخت ورودي به واحد تصفيه گاز براي سوخت كوره گاز احياء 

  . مصرف مي شود،  (PCV )    يك عدد شير كنترل فشارتوسط 
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  :شبيه سازي فرايند نمزدايي
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  : مراجع و منابع استفاده شده 

ترجمه دكتر مرتضي سهرابي و دكتر  – Robert E.Treybalعمليات انتقال جرم  - 

 طاهره كاغذچي

واحد  –خليل كمالي و منصور صفايي مطلق  –كتابچه عملياتي واحد تصفيه گاز  - 

 ش گاز شهيد هاشمي نژادآموزش شركت پاالي

 شركت ملي گاز  –شماره اول  –ماهنامه نداي گاز  - 

 انتشارات دانشگاه تهران –دكتر گيتي ابوالحمد  –مباني پااليش نفت  - 

                  

- Handbook Of Natural Gas Engineering / Donald L.Katz 

- Gas purfication / Arthur L.Kohl & Fred C.Risenfeld 

- www. Nigc .ir 

- www. Khangiran . com  

- www. Assaluyeh . com 

 

 
 
 
 
 
 

  


