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  گاز مایع

هاي آن و با  در عمق سه تا چهار کیلومتري اعماق زمین و در خلل و فرج الیه گاز و نفت شامل فسیلی سوختهاي

عی زیرزمینی یا به تنهایی و یا به همراه نفت تشکیل گازهاي طبی. باشند بصورت ذخیره می اتمسفر فشار چند صد

درصورت همراه بودن با نفت . باشد که در هر دو صورت از نظر اقتصادي بسیار گرانبها می. دهند می) معدن(کانسار 

د هاي فیزیکی موا گردد و در این رابطه مولفه شوند، و عمدتاً نیز به همین صورت یافت می گازها در داخل نفت حل می

حرارت و فشار مخزن تأثیرات مستقیم دارند و نهایتا درصورت رسیدن به درجه اشباع تجزیه شده و به لحاظ وزن 

قرار ) GAS DOME(هاي فوقانی کانسار و بر روي نفت یا آب به شکل گنبدهاي گازي  مخصوص کمتر در قسمت
  .است  مخازن گازهاي محلول در آب نیز مشاهده شده گاهی در.گیرند می

گردد بنابراین همیشه بصورت گاز باقی مانده ولی در مخازنی  در حرارت و فشار موجود درکانسارها متراکم نمی متان گاز
یعی در مخازن نسبت به شرایط موجود سایر اجزاي گاز طب. آید  که تحت فشار باال هستند بشکل محلول در نفت در می

مخزن بوده و  مثابه انرژي و پتانسیل تولیده گازهاي محلول در نفت ب. شوند در کانسار در فاز مایع یا فاز بخار یافت می

گردد به روشهایی از خروج آنها جلوگیري گردد ولی در هر حال بسیاري از گاز محلول در نفت در  حتی المقدور سعی می

در سالهاي پیش از انقالب در صد باالیی از آن از طریق مشعل سوزانده .گردد  تخراج همراه با نفت خارج میزمان اس

هایی منجمله طرح آماك از آنها به ح تدریج و با اجراي طره حال به رفت ولی در سالهاي بعد تا ب هدر میه و ب شد می

ور تزریق به مخازن نفتی تولید مواد خام شیمیایی و عنوان تولیدات فرعی استحصالی از میادین نفت کشور به منظ

  .کنند سوختی با ارزش استفاده می

  استخراج گاز

  :نمایند  گاز طبیعی خام را از دو نوع چاه استخراج می ایران در

 ، هما شانول حوزهاي ، تابناك ، خانگیران ، نار و کنگان  گازقل گازي  از قبیل میادین تي مسمیادین نفتی و گاز_ 1

  .، وراوي و میدان گازي پازنان و غیره 

هنگامی . و غیره  رامشیر،   بی بی حکیمه  ، گچساران  ، مارون  ، آغاجاري ، اهواز میادین نفتی  از قبیل میادین_ 2
  .شود عنوان گاز افزایش دهنده حجم استفاده می  یابد از گاز دي اکسید کربن به که میزان نفت درون چاه کاهش می
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  ترکیبات گاز طبیعی

نسان قرار گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربوري زیرزمینی به دو حالت می تواند از زمین خارج شده و در دسترس ا

  : گیرد

گاز طبیعی خام . میگویند” چاه مستقل گازي“، گاز طبیعی باشد به آن  اگر بیشترین ماده موجود در مخزن زیرزمینی -  1

است از مواد   گردد و هنوز فرایندهاي سرچاهی و پاالیشی را طی نکرده که از چاههاي مستقل گازي استخراج می

و ) CH3( اتان به همراه گاز) CH4( متان هیدروکربور  به طور عمده شامل این مواد. مختلفی تشکیل گردیده است

و هیدروکربورهاي سنگین تر یا چکیده نفتی که  بوتان  ،پروپان  هیدروکربورهاي دیگر به صورت سنگین و مایع مانند

هستند و ) Natural Gasoline(” طبیعی  بنزین“نامیده می شوند و حاوي ) Condensate(” میعانات گازي“

 )CO2(کربن  دي اکسید  ، )H2O(هاي غیرهیدروکربوري شامل بخار آب  همچنین مقداري از ناخالصی

و گازهاي دیگر می باشند که ) He(، هلیوم  )H2S(، سولفید هیدروژن  )N( نیتروژن ، )CO(کربن   منواکسید ،

این . ، عمق مخزن و عوامل دیگر دارد ، محل آن گی به نوع مخزن، بست درصد هر کدام از این مواد در گاز طبیعی

-Non(چاهها به صورت معمول قادر به تولید در اندازه هاي تجاري بوده و محصول آنها به نام گاز غیر همراه 

Associated Gas (گازهاي طبیعی خام استخراج شده از چاههاي مستقل گازي یا هیچ نفتی . نیز شناخته میشود
؛ اما این گازها به دلیل اینکه از اعماق زمین به باال آمده  ه خود ندارند و یا مقدار نفت همراه آنها بسیار ناچیز میباشدهمرا

، قبل از ارسال این  از اینرو. آمدن با خود مقداري شن و ماسه و آب شور را به همراه آورده اند اند در طول مسیر باال

همراه با آنها در محلهایی که به مجموعه تاسیسات سرِچاهی شناخته می شوند، توسط ، جامدات  گازها به پاالیشگاه ها

مراه خود ، گاز طبیعی که جامدات ه پس از این کار. از گاز جدا میگردند) Separator(  کننده جدا امدستگاه هایی به ن

در . انتقال می یابد)   پاالیشگاه (به مراکز جمع آوري  خطوط لوله ، توسط را تا حد بسیار زیادي از دست داده است

گاز، دماي آن کاهش می یابد و بر اثر این کاهش دما،   فشار طول مسیر لوله هاي انتقال، به دلیل کم شدن تدریجی
که (ز از اعماق زمین استخراج شده و همراه با آن به صورت بخار آب در حال حرکت می باشند آبهایی که همراه با گا

د، این آبها به تبدیل خواهند شد و اگر دما باز هم کاهش یاب مایع  ، کم کم به)آنها را هیدرات هاي گاز طبیعی می نامند

درآمده و حرکت گاز را با مشکل مواجه می کنند و در حالت بدتر، امکان ) کریستالهاي یخ( جامد صورت نیمه جامد یا
در صورت بروز چنین پدیده اي، خیلی زود سایر مایعات  .دارد که در نقاطی از مسیر، این جامدات به دیواره لوله بچسبند
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یا جامداتی که به همین علت تشکیل شده و به همراه گازها در حال حرکت می باشند، به این نقطه خواهند پیوست و 

وله در زمان بسیار کوتاهی حجم این توده به قدري بزرگ خواهد گردید که تقریباً به طور کامل، مانع از حرکت گاز در ل

، گاز در پشت این نقطه متراکم شده و به راحتی می  با توجه به سرعت و فشار باالي گازهاي در حال عبور. می گردد

. کند انفجار یا حتی ترکیدگی  ، نشتی ینی نمود که این اتفاق حتی ممکن است خط لوله انتقال گاز را دچاربتوان پیش 

وجود دارند که دماي ) Heater( گرمکن  ، دستگاههاي ، در نقاط خاصی از مسیر خط لوله بین چاهها تا مقصد از اینرو

  .گاز را باال می برند

گاز طبیعی خام موجود در چاههاي نفت به دو . چاههاي نفت نیز به طور معمول حاوي مقادیري گاز می باشند - 2

  : صورت می تواند استخراج گردد

  .نامیده می شود) Solution Gas(، گازِ محلول  در نفت خام باشد محلول چنانچه گاز به صورت -الف 

  .می گویند) Associated Gas(، به آن گازِ همراه  اگر گاز در تماس مستقیم ولی جدا از نفت باشد - ب 

  مشخصات و مزیتهاي گاز طبیعی

، بدون بو و سبکتر از هوا  حاصل از عملیات فرآورش نهایی داراي مشخصات بدون رنگ)  CH4–ان مت(گاز طبیعی

شود که بدین  ، مقدار حرارتی است که در اثر سوختـن یک مترمکعب آن گاز ایـجاد می ارزش حرارتی یک گاز. باشد می

باشد و به عبارت دیگر  ر نفت سفید میترتیب ارزش حرارتی هر متر مکعب متان تقریباً معادل ارزش حرارتی یک لیت

نماید که از این لحاظ در  کیلو کالري انرژي حرارتی آزاد می 252چنانچه یک فوت مکعب از آن سوزانده شود معادل با 

اجزاء اصلی گاز طبیعی   CnH2n+2هیدروکربنها با فرمول عمومی. باشد  مقایسه با دیگر سوختها بسیار قابل توجه می
افزایش اتمهاي کربن مولکول هیدروکربن را سنگینتر و ارزش حرارتی آن افزونتر . باشند  ع عمده انرژي میبوده و مناب

باشد  مکعب آنها می ازاي هر متره کیلو کالري ب 10200تا   8400ارزش حرارتی هیدروکربنهاي متان و اتان از . سازد می

ارزش حرارتی . باشد  مکعب آن می ازاي هر متره الري بکیلو ک 22200ارزش حرارتی هیدروکربن پروپان برابر با . 

درصد گاز متان  85گاز طبیعی شامل . باشد  مکعب آن می ازاي هر متره کیلو کالري ب 28500هیدروکربن بوتان برابر با 

سرخس باشد گاز طبیعی حاصل از میادین گازي  ، ازت و غیـره می ، بوتان درصد گاز پروپان 3درصد گاز اتان و  12و 

ها آن است  به سایر سوخت) CH4 –متان ( ارجحیت دیگر گاز طبیعی. باشد درصد می 98حاوي متان بادرجه خلوص 
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که گاز طبیعی تمیز ترین سوخت فسیلی است زیرا نه تنها با سوختن آن گاز سمی و خطرناك منواکسید کربن تولید 

اکسیدکربن در مقایسه  همراه حداقل میزان ديه لبا آب بگردد بلکه جالب است بدانیم که ماحصل سوخت این گاز غا نمی

  .باشد  با تمام سوختهاي فسیلی می

میزان انتشار . ها به شرح ذیل بودند  هاي فسیلی یافته در یک تحقیق از میزان آالیندگی گاز طبیعی و دیگر سوخت

CO2  3/79، نفت کوره  درصد 76/2 ، نفت گاز درصد 7/72، بنزین  درصد 67، پروپان  درصد 6/53درگاز طبیعی 
توان از آن به عنوان سوخت  درصد به ازاي یک واحد گرما است لذا با توجه به موارد فوق می 1/82درصد و زغال سنگ 

  .باشند استفاده نمود اهاي بسته و محدود میو اداري که داراي فض تجاري،  هاي خانگی ، ایمن و سالم در محیط برتر

درجه سانتی گراد زیر  161/ 49دماي جوش متان . درجه سانتی گراد است 649خود به خود گاز طبیعی  احتراق دماي

یکی از عوامل مهم و . گیرد در همین درجه حرارت صورت می LNGگاز طبیعی به گاز مایع فرایند تبدیل  .صفر است 
مکعب گاز  میزان هواي الزم جهت هر متر. مؤثر در کامل سوزي گاز طبیعی و آبی سوزي شعله تامین هواي کافی است

  .باشد بهتر و بیشتر هوا میمعنی دریافت ه آبی تر بودن شعله ب. باشد مکعب می متر 10طبیعی هنگام سوختن حدودأ 

  طبیعی فرآورش گاز

قرار و ترتیب ذیل که در جریان آن بتوان گاز طبیعی را که شامل ه اي است شامل فرایندهایی ب مجموعه عملیات پیچیده

نمود، عنوان محصول نهائی پاالیش  باشد را به می 97تا  80ترین ماده و با درصد خلوص  عنوان اصلی  عمدتاً متان به

 NATURAL GAS(طبیعی  من آنکه در این فرایندها عالوه بر استحصال گوگرد ترکیبات ارزشمند مایعات گازض

LIQUIds –NGL ( شامل گاز مایع LPG و)CONDENSATE (که تمامآ در ردیف اقالم صادراتی نیز 
  .گردند آیند جداسازي می بشمار می

  تفکیک گاز و نفت

  گاز همراه با نفت

در صورتی که نفت و گاز . ت است الزاما باید از آن جدا شود تا نفت خالص و پایدار بدست آیدگازي که همراه نف

بعلت سبک و فرار بودن گاز مقداري از آن از منافذ  .استخراجی از چاه مستقیما به مخازن ذخیره نفت هدایت گردند

از این . کند فت را هم با خود خارج میفوقانی مخزن ذخیره خارج شده و در ضمن مقداري از اجزاي سبک و گرانبهاي ن
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. کنیم رو نفت را پس از خروج از چاه و پیش از آنکه به مخزن روانه گردد به درون دستگاه تفکیک نفت و گاز هدایت می

این .شود  عملیات تفکیک گاز همراه از نفت خام اصوال با ابزار موجود در سر چاه و طی فرایندهاي سرچاهی، انجام می

ط دستگاهی بنام جداکننده سنتی که هیدرو کربورهاي سنگین و مایع را از هیدروکربورهاي سبکتر و گازي عمل توس

سپس این دو هیدروکربن براي فرآورش بیشتر به مسیرهاي مجزایی هدایت شده تا . گیرد نماید صورت می تفکیک می

بسته بوده که در آن با  استوانه قائم دراین دستگاه به شکل یک . اي الزم برروي آنها صورت گیرد عملیات تصفیه

، و در ضمن از سرعت آن نیز کاسته  گردد استفاده از نیروي گرانش ذرات گاز از هم باز و به اصطالح منبسط می

آنگاه گاز . گردد ، از نفت جدا می وقتی فشار و سرعت گاز به مقدار زیادي کاهش یافت بخش انبوهی از گاز. شود می

، غالبا از نوع گاز  گردد کنند گازي که از دستگاه جدا کننده خارج می مخزن دیگري هدایت میه وله بحاصل را توسط ل

ي ارزش به لحاظ آنکه دارا) طبیعی(ن سبک بنزی. باشد نیز می) طبیعی( تر بوده و حاوي مقدار زیادي بنزین سبک

  .باشد الزاما باید در مراحل بعدي از گاز طبیعی جدا گردد  فراوانی می

  گاز محلول در نفت خام

در مواردي که گاز در نفت خام محلول است مقداري از آن به جهت ماهیت گاز و تحت تأثیر کاهش فشار موجود در سر 

گردد و سپس این دو گروه از هیدروکربنها براي فرآورش بیشتر هر یک به مجاري مخصوص بخود  چاه از نفت جدا می

  .شوند فرستاده می

  ت گازيتفکیک مایعا –1

در به عمل آوري مایعات گازطبیعی . باشد  این فرایند اولین مرحله از مجموعه عملیات پاالیش گاز طبیعی خام می

از گازطبیعی استخراج و سپس ماده  NGLتوسط جاذب ) NGL(زیرا ابتدا مایعات . اي وجود دارد فرایندي سه مرحله
نماید و نهایتا در فرایند سوم عناصر  ا در فرایند ابتدایی کسب میر) مکرر(جاذب طی فرایند دوم قابلیت استفاده مجدد 

که این . اي تبدیل گردند  سازي شده و به اجزاي پایهن مایعات نیز باید از خودشان جداتشکیل دهنده و گرانبهاي ای

بخش اعظم . شود میفرایند در یک نیروگاه فرآورش نسبتاً متمرکز بنام کارخانه گاز مایع بر روي مایعات حاصل انجام 

هاي دیگري مانند حالل و  توان فرآورده ضمن آنکه می. باشد  می نفت سفید مایعات گازي درمحدوده بنزین و

  :اند از  عبارت )NGL(طبیعی  مواد متشکله در مایعات گاز. نیز از آن تولید نمود  دیزل و جت سوخت
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  اتان 1 - 1

و تبدیل آن به ماده ایی با ارزش بیشتر به نام  پتروشیمی هاي اي است ارزشمند و خوراك مناسب جهت مجتمع ماده
باشد که با جداسازي آن و ساخت  طبیعی میدان پارس جنوبی حدودآ حاوي شش درصد اتان می گاز. اتیلن و پلی اتیلن 

فناوري تفکیک اتان از مایعات  کاربرد. شود هاي اقتصادي فراوانی براي کشورمان ایجاد می یلن و پلی اتیلن مزیتات

  . شود گرفته می پارس جنوبی بکار 5 و4گازي در ایران بسیار جدید است و هم اکنون در فازهاي 

  )LPG(گاز مایع  2 - 1

ضمنآ در فرایند . توان با پاالیش نفت خام نیز بدست آورد ا میگاز مایع عمدتآ شامل پروپان و بوتان بوده که آن ر

به  نیز این ماده ارزشمند) ریفرم کاتالیستی(نفت خام و یا فرایند افزایش اکتان بنزین ) کراکینگ(شکست ملکولی 

که مصارف سوختی در  )LPG(درصد پروپان و بوتان موجود در گاز مایع . شود  صورت محصول جانبی حاصل می
دارد متغیر بوده بطوري که در فصل گرم پروپان کمتر و در فصل سرد پروپان بیشتر ) بیشتر(و در منازل ) کمتر(خودرو 

معموالً درصد . گردد  بودن باعث تبخیر بهتر سوخت می خواهد بود در فصل سرد افزایش در صد پروپان به علت سبکتر

  .درصد متغیر است  50الی  10پروپان در گاز مایع بین 

  )condensate(  کاندنسیت یا چگالیده 3 - 1

. گردند شرایط را شامل می ، مولکولهایی داراي اتمهاي کربن بیشتر و حالت مایع در شامل ترکیبات سنگینتر از بوتان

شبنم طبق مشخصات اعالم شده  توان به منظور صادرات پس از تثبیت فشار بخار و تنظیم نقطه را می این ترکیبات

ولی این گروه از هیدرکربورها . محض تکمیل ظرفیت مخزن صادر شونده به مخازن انتقال یافته و ب) خریدار(متقاضی 

است که طی فرایند دیگري   رون به صرفهلحاظ ارزشمندي بیشتري که نسبت به دیگر محصوالت جدا شده دارند مقه ب

از پاالیش نفت خام حاصل در پاالیشگاه کاندنسیت به سوختهایی تبدیل گردد که تا کنون در پاالیشگاههاي نفت 

بخشی   امارات متحده عربی در) مایعات گازي( کاندنسیت میلیون دالري 500با توجه به اینکه پاالیشگاه  .گردید می

نماید و حجم فراوان مایعات گازي که با بهره برداري از فازهاي پارس  تامین می ایران ازازخوراك مورد نیاز خود را 

کاندنسیت با امکاناتی شامل یک برج   هاي پاالیشگاه ، احداث گردد جنوبی و دیگر پاالیشگاههاي گاز کشور حاصل می
  .باشد  و چند فرآیند تصفیه و ریفرمینگ کاتالیستی بنا به مزیتهاي موجود در ذیل بسیار حائز اهمیت می تقطیر
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بدون تولید اندکی از نفت کوره و طبعا رفع _ 2.  تولیدي در پاالیشگاههاي نفت تولید بنزین بیش از دو برابر بنزین_ 1

ر و مایعات گازي نیز به محصوالت میان تقطی تقطیر هاي مشکالت ناشی از تولید این فراورده ضمن آنکه باقیمانده

هاي نفت خام به پاالیشگاه  در ازاي تخصیص نیمی از تجهیزات موجود در پاالیشگاه_ 3. گردد  سبک تبدیل می

این نوع پاالیشگاه  هزینه تولید هر واحد محصول در_  4. توان محصوالت با ارزش بیشتري تولید نمود  کاندنسیت می

احداث پاالیشگاه نفت خام حدوداً  میزان سرمایه گذاري در مقایسه با _  5. از پاالیشگاه نفت خام است بسیار پایین تر
  .رسد به نصف می

 ها جهت خوراك مورد استفاده قرار هو پاالیشگا پتروشیمی حال حاضر کلیه مایعات گازي تولیدي در دو بخش صنایع در
مایعات گازي حاصل از پاالیش گازهاي ترش نیز ترش بوده و حاوي درصد . گردد  گرفته و بخش سوم آن نیز صادر می

ها نیاز به فرایندهاي پاالیشی  بنابراین بعد از تقطیر و تهیه فراورده. باشد  فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان می

دارند هم اکنون پاالیشگاه قدیمی مایعات گازي موجود  مرکاپتان و  گوگرد و یاکاستن از میزان جهت زدودن

احداث پاالیشگاه . کند  هزار بشکه مایعات گازي را فرآورش می 20هزار بشکه نفت خام و  260روزانه  بندرعباس در
. ده شده و مطالعات آن در حال انجام استجدید مایعات گازي در بندرعباس به شرکت سرمایه گذاري نفت سپر

و تا کنون طراحی بنیادي و . گردد  هزار بشکه احداث می 360پاالیشگاه جدید مایعات گازي در بندرعباس و با ظرفیت 

ترین پروژه  قدیمی. است   اخذ دانش فنی آن طبق برنامه توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت به پایان رسیده

ساله  20است که پیشینه ) خانگیران( شهید هاشمی نژاد روژه واحدهاي تقطیر مایعات گازي پاالیشگاه گازاز این دست پ
در واحدهاي تقطیر به  )خانگیران (  آن زمان پیشنهاد داده شد که مایعات تولیدي از میادین شمال شرقی در. دارد 

پروژه واحدهاي . مرغوب تبدیل شود  گازوئیل  ، نفت سفید و نفتا ، هاي ویژه نفتی هاي نفتی همچون حالل فرآورده

شرکت ایتالیایی . نفت ایران نیز قرارگرفت  تقطیر مایعات گازي خانگیران مورد تایید برنامه ریزي تلفیقی شرکت ملی

I.M.S  این شرکت در همان سال . طی یک مناقصه مسئولیت ساخت واحدهاي تقطیر را بدست گرفت  1380در سال
هاي پاالیش گاز شرکت ملی  هاي مربوطه شد که بنا به پیش بینی مجري وقت طرح مشغول ساخت دستگاه)  1380(

که خوشبختانه جدیدآ خبرها حکایت از راه اندازي این تأسیسات دارد  رسد به اتمام می ل بعدتا یک سا گاز ایران حداکثر

.  
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  بعد از جداسازي مایعات گازي از گاز طبیعی خام سولفور حذف دي اکسیدکربن و

 گاز. گیرد شامل جداسازي دي اکسید کربن و سولفید هیدروژن است صورت میکه سمت از فرآورش گاز نیز دومین ق

فرایند تفکیک سولفید هیدروژن و . گردد طبیعی بسته به موقعیت چاه مربوط مقادیر متفاوتی از این دو ماده را شامل می

توان سوزاند  سولفید هیدروژن و دي اکسید کربن را می. شود ، شیرین کردن گاز نامیده می ترش دي اکسید کربن از گاز

با توجه به اینکه سولفور موجود . گردد  و از گوگرد نیز صرفنظر نمود ولی این عمل باعث آلودگی شدید محیط زیست می

 7/5ر ، حا ل چنانچه میزان سولفید هیدروژن موجود از مقدا قرار دارد) H2S(در ترکیب سولفید هیدروژن  در گاز عمدتآ
چنانچه از این مقدار کمتر باشد نیاز  گردد و طبیعی بیشتر باشد به آن گاز ترش اطالق می میلیگرم در هر متر مکعب گاز

هاي مرگ آور و عامل  طبیعی به علت دارا بودن بوي زننده و تنفس سولفور موجود درگاز. باشد به تصفیه نمی

تکنیکهاي مورد استفاده در فرایند .  سازد ب و انتقال آن را پر هزینه می، گاز را غیر مطلو فرسایندگی خطوط لوله انتقال

باشد تشابه فراوانی با  که متداولترین نوع در عملیات شیرین سازي می» فرایند آمین«شیرین سازي گاز ترش موسوم به 

رد استفاده دراین فرایند مواد مو. و فرایند بعدي خود یعنی نم زدایی توسط گالیکول دارند ) NGLجاذب ( قبل فرایند

و ) MEA( مونو اتانول آمین دراین نوع فرایندها اغلب از دو محلول آمین به اسامی. باشد هاي آمین می انواع محلول
تشابه .شود  است جریان داده می  گاز ترش از میان برجی که با محلول آمین پر شده. گردد دي اتانول آمین استفاده می

مواد سولفوره اي از  گردد تا بخش عمده خواص ملکولی محلول آمین با سولفور موجود در سولفید هیدروژن باعث می

جذب محلول گردد و سپس این محلول با شرکت در فرایند ثانوي ضمن جداسازي از سولفید هیدروژن جذب شده 

روش دیگري در رابطه با شیرین سازي گاز ترش با استفاده از . گردد  مجدداً قابل بهره برداري در فرایند ابتدایی می

دي اکسیدکربن حاصل از فرایند از . ولفید هیدروژن نیز وجود داردهاي جامد براي جداسازي دي اکسیدکربن و س جاذب

ولی سولفید . باشد  گذارد که اجتناب ناپذیر می هایی از خود بجا می طریق مشعل وارد محیط شده و طبعآ آلودگی

کنشهاي قبل پس از انتقال به واحد گوگرد سازي با شرکت در فرایندي کاتالیستی و با وا هیدروژن حاصل از فرایند

دیگري و بعد  انتقال به واحد مایع حاصل بعد از. نماید را بصورت مایع آزاد می گرمایی بنام فرایند کالوس سولفور موجود

این ماده . نماید درصد سولفور موجود در گاز طبیعی را باز یافت می 97شود این فرایند تا  از عملیات دانه بندي انبار می

یشگاه یا خارج از آن توان داخل محوطه پاال ود بشکل پودر زرد رنگ بوده و آن را میش که سولفور پایه نامیده می

، سولفور موجود بعد از استخراج و تصفیه و آماده سازي کامل جزو اقالم  بازار جهانی البته نظر به نیاز. دمشاهده نمو
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 باشند که باید از ترکیبات گوگرد دار می ها گروه دیگري مرکاپتان. گردد  صادراتی محسوب و جداگانه به بازار عرضه می

هاي  که سیستم لوله کشی آنجایی از .از ترکیب گاز قابل مصرف توسط فرایندي از نوع غربال مولکولی جداسازي گردد 

باشد ضرورتآ و به همین منظور مقدار اندکی از آن که منجر به ضایعات  هاي نشت گاز می مشترکین فاقد هشدار دهنده

مصرف کننده ) بوي تخم مرغ گندیده (گذارند تا به کمک این مواد بودار  ترکیب گاز بجا می وله نگردد را دردر خطوط ل

  .هاي گاز آگاه گردد از وجود نشتی در لوله

گاز میادین . گردد  نیز بطور جداگانه مقداري مرکاپتان به جریان گاز تزریق می CGSدر همین رابطه در ایستگاههاي 

تنابهی گوگرد نوع ترش بوده و لذا حاوي مقدار مسرخس و گاز همراه میدان آغاجاري از  ،نار و کنگان  ،پارس جنوبی 

، وراوي و گاز همراه میادین مارون و اهواز از نوع شیرین بوده و طبعا به  ، هما شانون –گاز میادین تابناك . باشد می
  .باشد دین دیگر با ارزشتر میمیا حذف فرایندهاي مربوطه نسبت به گازعلت فقدان گوگرد و 

  نم زدایی یا رطوبت زدایی

رطوبت زدایی با محلول گالیکول عالوه بر تفکیک نفت با گاز مقداري آب آزاد همراه با گازطبیعی وجود دارد که  _ 1
وجود در حالیکه بخار آب م. شود هاي جداسازي ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می بیشتر آن توسط روش

بایست طی فرایندي بسیار پیچیده تحت عنوان عملیات نم زدایی و یا رطوبت زدایی از گازطبیعی  در محلول گاز می

نوع . گردد در این فرایند بخار آب متراکم و موجود در سطح توسط ماده نم زدا جذب و جمع آوري می. تفکیک گردند 

باشد شناخته  ایی گالیکول که ماده اصلی این فرایند میبا عنوان نم زد) absorption(متداول نم زدایی جذب 

در این فرایند از مایع نم زداي خشک کننده حاوي گالیکول براي جذب بخار آب از جریان گاز استفاده . شود می

یا تري اتیل گالیکول ) DEG(این نوع فرایند اغلب از دو محلول گالیکول به اسامی دي اتیل گالیکول  در. شود می

)TEG (شباهت بسیاري با آب دارد لذا چنانچه در تماس با جریانی از  گالیکول خواص ملکولی ماده. گردد استفاده می

هاي سنگین شده گالیکول ملکول. نماید طبیعی قرار گیرد رطوبت آب موجود در جریان گاز را جذب و جمع آوري می گاز

از جانب دیگر به بیرون  طبیعی خشک نیز ند سپس گازخروج از نم زدا جمع و خارج میشو در انتهاي تماس دهنده جهت

محلول گالیکول را از میان دیگ بخار به منظور تبخیر نمودن آب محلول در آن و آزاد کردن . یاید از نم زدا انتقال می
این عمل با بهره گیري از پدیده فیزیکی . دهند آن در فرایندهاي بعدي نم زدایی عبور می گالیکول جهت استفاده مجدد
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درجه  400و گالیکول تا ) راد درجه سانتیگ 100( فارنهایت درجه212یعنی وجود اختالف در نقطه جوش آب تا 
  .گیرد فارنهایت صورت می

  رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد _2

رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد که معموالً مؤثرتر از نم زداهاي گالیکول هستند نیز با استفاده از روش جذب  

باشد که به کمک یک ماده خشک کننده  ز میبیشتر نیا جهت این کار به حداقل دو برج یا. گیرد  سطحی صورت می

 نم زدایی با ماده خشک کننده جامد اولین شیوه نم زدایی گاز. است  شده پر  سیلیکاژل  یا ماده آلومینا  جامد شامل
 گاز. شوند ، از باال به پایین عبور داده می ها طبیعی از داخل این برج طبیعی با استفاده از روش جذب سطحی است گاز

هاي موجود در جریان گازطبیعی به سطح  رطوبت این فرایند ضمن عبور از اطراف ذرات ماده خشک کننده طبیعی در

تکمیل این فرایند تقریبا تمام آب توسط ماده خشک کننده جامد جذب شده  گردد و با ذرات ماده خشک کننده جذب می

حجم فراوان گاز  این نوع از سیستم نم زدایی از آنجاییکه در رابطه با. شودمیو نهایتا گاز خشک از انتهاي برج خارج 

در این سیستم . فشارهاي باال مناسب هستند معموالً در انتهاي یک خط لوله در یک ایستگاه کمپرسور قرار دارندتحت 

هاي مکرر از  اء و استفادهدر روش اول ماده خشک کننده جامد بعد از اشباع شدن از آب جهت احی گالیکول نیز همانند
طبیعی  گاز. شوند  هاي گرمکن با درجه حرارت باال جهت تبخیر بخار آب موجود در گالیکول بکار گرفته می سیستم

اینک با طی تمام مراحل تصفیه به طور کامل فرآورش و براي مصرف آماده گردید لذا در پایان با تقویت فشار آن تا 

هدایت و  به حجم آن توسط سیستم اندازه گیري به خط لوله خروجی پاالیشگاهو پس از محاس psi  1000حدود

  .گردد تحویل مدیریت منطقه عملیات انتقال گاز مربوطه می

  هدف از تثبیت میعانات گازي

... میعانات گازي پس از جداسازي از گاز طبیعی حاوي عناصر فراري از هیدروکربنهاي سبک همچون متان، اتان و

توانند از فاز مایع جدا شده و باعث دو فازي شدن سیستم  چنانچه در شرایط محیطی مناسب قرار گیرند، می باشد که می

. انتقال به همراه خواهد داشت ، نگهداري و و پیوستن به فاز گازي شوند که این امر اثرات نامطلوبی در کیفیت محصول

انتقال و فروش بایستی به صورت پایدار تک فازي مایع ،  بنابراین به منظور رسیدن به شرایط مطلوب جهت نگهداري
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، یا تثبیت میعانات گازي  Condensate Stabilization به مجموعه این عملیات پایدارسازي اصطالحاً. در آید

   :شود این عملیات به سه دلیل انجام می . شود گفته می

، پروپان  ، اتان ارتی دیگر بازیافت متانو یا به عب) عناصر فرار(قابل تبخیر  حذف هیدرروکربنهاي سبک و .1

 .باشد می) میعانات گازي(از جریان هیدروکربنی مایع  LPG و تاحدود زیادي بوتان یا

معین به عنوان  RVP (Reid Vapor Pressure) کاهش فشار بخار سیال و رساندن آن به یک .2

 .به عمل آید اي که بتوان از دو فازي شدن سیال جلوگیري ، به گونه یک مشخصه فنی

RVP  در روش روش خاصی براي مشخص کردن نوع برشهاي هیدروکربنی است ، Reid  سیال هیدروکربنی در

، پس از مدتی فشار باالي این سیال  شود حرارت داده می oC 8/37 گیرد و تا دماي یک محفظه با فشار متغیر قرار می

توان به عنوان فشار بخار  را می RVP گربه عبارت دی. دکن سیال را مشخص می  RVP،  که این فشار گردد ثابت می

اي  باشد تعریف کرد به گونه ، که کمتر از فشار محیط می oC (100 oF) 8/37 سیال در تعادل با فاز مایع در دماي

در فصول گرم و سرد سال به علت  RVP میزان. که در شرایط انتقال و نگهداري در ناحیه تک فازي مایع قرار گیرد
      ییر در مقدار ترکیبات تشکیل دهنده جریان هیدروکربنی متفاوت خواهد بود این میزان براي فصل زمستان حدودتغ

 psi 12 و براي فصل تابستان حدود  psi10 باشد می . 

پتان و عناصراسیدي از سیال او حذف مرک ppmw 500 کاهش میزان آب همراه با میعانات به کمتر از .3

 H2S , CO2  زاعانات گازي به صورت طبیعی حاوي مقادیرخیلی کمی البته قابل ذکر است که می(

  )باشند به جریان هیدروکربنی گازي می نسبت

  روشهاي تثبیت میعانات گازي

اساس ایجاد شرایط  از جداسازي بر اند شوند عبارت ترین روشهایی که براي تثبیت میعانات گازي استفاده می  عمده

پایه اختالف نقطه جوش  و جداسازي بر (Flash Vaporization) تعادل فازي بین بخار ومایع

   (Stabilization by Fraction)هیدروکربنها
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 Flash vaporization : 

اساس تعادل فازي  اثر عمل تفکیک عناصر فرار از هیدروکربنهاي سنگینتر بر ، تثبیت میعانات گازي بر در این روش

پس از جداسازي . پذیرد معین صورت می RVP تارسیدن به یک Flash Tank بین بخار و مایع در یک سري

که  ، جریان مایع براي عمل تفکیک میعانات گازي از آب و محلولSlugcatcher  جریان مایع از جریان گازي درون

و گازهاي باقیمانده وارد یک جداکننده سه  شود به منظور جلوگیري از یخ زدگی جریان گاز به خطوط لوله تزریق می

از یک شیر فشار  شده، که در اثر افت فشار ناگهانی با عبور جدا) میعانات گازي(ن هیدروکربنی مایع جریا. شود فازي می

شود سپس عمل تفکیک دو فاز بر اساس تعادل  می Flash Tank ، وارد اولین شکن به صورت دو فازي در آمده

توان  بدین گونه می. ذیردپ صورت می Flash Tank ، درون فازي بین بخار و مایع در دما و فشار نهایی جریان

 Flash ، وارد جریان مایع خروجی براي جداکردن عناصر سبک بیشتر. از جریان اصلی مایع حذف نمود عناصر فرار را 

. گردد معین تکرار می RVP شود و این عملیات تا رسیدن به یک کند می تانک بعدي که در فشار پایین تري عمل می

باشد پس از تامین فشار  ها که شامل عناصر سبک هیدروکربنی میFlash Tank  جریانهاي گازي جدا شده از باالي

شود و جریان آب و محلول گالیکول جدا شده از جداکننده سه فازي  در کمپرسورها به سیستم فراورشی گاز فرستاده می

ی میزان شود همچنین به عنوان یک مشخصه فن ارسال می MEG Recovery به منظور احیاي گالیکول به واحد

 . باشد ppmw ۵٠٠آب همراه با میعانات گازي تثبیت شده نبایستی بیشتر از

 Stabilization by Fraction : 

اساس اختالف در نقطه جوش  در این روش جدایش عناصر سبک و قابل تبخیر از هیدروکربنهاي سنگین بر

نیز نامیده  Stabilizer Feed Drum این سیستم از یک جداکننده سه فازي که. پذیرد هیدروکربنها صورت می

 تواند به صورت سینی دار و یا پر شده از پکینگ باشد می کهStabilizing Tower  ، یک برج تثبیت کننده شود می

یکسري مبدلهاي حرارتی و  در باالي برج و (Condenser) ، یک خنک کننده در پایین برج Reboiler ، یک

که شامل میعانات   Slugcatcherاز جریان اصلی گاز در قسمتشده  جریان مایع جدا. است  پمپها تشکیل شده
جریان هیدروکربنی پس از تفکیک به  گردد و باشد به یک جداکننده سه فازي ارسال می ، آب و گالیکول می گازي

اي است  این برج به گونه. شود فرستاده می Stabilizer Column عنوان خوراك اصلی به قسمت باالي برج تثبیت
چنانچه برج از نوع سینی دار . کند زمان الزم براي تبادل جرم و انرژي بین دو فاز مایع و بخار را فراهم می که فضا و
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، نقش تقطیري و سینیهاي زیر سینی خوراك نقش جداسازي و یا دفع  ، سینیهاي باالي سینی خوراك باشد

اي تنظیم  در این سیستم به گونه Reboiler دماي. از جریان هیدروکربنی دارد  هیدروکربنهاي ناپایدار و سبک را
 ترین هیدروکربن در پنتان و سنگین) به عنوان جریان محصول(شده که سبکترین هیدروکربن در قسمت تحتانی برج 

جریان خروجی پایین برج بعد از تبادل انرژي با جریان خوراك ورودي و رسیدن . ، بوتان باشد جریان گازي باالي برج

قسمتی از جریان بخار باالي برج که پس از . شود شناخته می  به عنوان محصول نهایی تثبیت شدهبه دما و فشار معین 

تبادل حرارتی در قسمت خنک کننده به صورت مایع در آمده براي تنظیم دماي جریان باالي برج و کنترل خلوص 

تبادل حرارتی در خنک کننده به  شود و بخارات باقی مانده بعد از به برج برگشت داده می Reflux جریان به عنوان

باشد به سیستم فراورشی گاز  می بوتانو پروپان ، اتان ، متان عنوان جریان هیدروکربنی سبک که عمدتاً شامل
از ورود به برج ابتدا نمک زدایی شده و با استفاده از انرژي  قابل ذکر است که جریان هیدروکربنی قبل. شود فرستاده می

 ناگفته نماند که جریان خروجی از پایین برج. کند هاي حرارتی افزایش دما پیدا می جریانهاي گرم در مبدل

Debutanizer  که اکثراً شامل C۵+ تواند به عنوان جریان خوراك دوم وارد برج تثبیت گردد ، می باشد می.    

 معین RVP نسبت به روش قبل براي رسیدن به یکFraction  روش:  توان گفت با مقایسه بین این دو روش می

 Flash باشد ولی در گذشته به دلیل سادگی کار عمدتاً روش ، دقیق تر و از لحاظ اقتصادي به صرفه می

Vaporization  است  متداول بوده .  


