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بررسي شرايط احياي سود سوزآور از واحد شيرينسازي LPG
پااليشگاه گازي با استفاده از كاتاليست
*
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چکیده
يكي از محصوالت ارزش��مند تولی��دی از مخازن گاز ميعاني كه در مراحل فرآورش گاز غني در پااليش��گاههاي گازي
قابلتوليد اس��ت مخلوطي از پروپان و بوتان مايع اس��ت كه به  2LPGمش��هور بوده و ارزش حرارتي مناس��بي جهت
تأمين س��وخت دارد .معموالً گاز غن��ي توليدی عالوه بر برشهاي هيدروكربني مختلف ،ح��اوي برخي ناخالصيها از
جمله آب ،هيدروژن س��ولفوره ،نيتروژن و  ...اس��ت و يكي از اهداف فرآوري گاز توليدي و محصوالت جانبي آن حذف
ناخالصيه��اي مذكور مطابق نياز مصرفكننده خواهد ب��ود .مث ً
ال  LPGو ميعانات تولیدی از هر نوع گاز ترش نيز باید
عاري از ناخالصيهايي مانند مركاپتانها و هيدروژن سولفوره شوند .حذف مركاپتانها از پروپان و بوتان معموالً توسط
س��ود س��وزآور 3انجام میشود و احياي سود مصرفي در خالصسازي  LPGدر بس��ترهاي كاتاليزوري صورت ميگيرد
[ .]1اين پژوهش به ش��رح فرآيند احياي سود مصرفي در واحد شيرينسازي  LPGبهعنوان يكي از محصوالت جانبي
فرآوري گاز غني ترش يكي از ميادين گاز ميعاني حوزهی خليج فارس ميپردازد و بر عملكرد كاتاليزور بهكار رفته در
اين واحد تمركز دارد .در آخر با توجه به مزايا و معايب كاتاليستها روشهاي جديد در اين زمينه معرفي خواهند شد.
مقدمه

 LPGتولي��دی از محص��والت جانبي ف��رآورش گاز غن��ي يكي از
ميادين هيدروكربني حوزهی خليج فارس اس��ت .مخزن گاز ميعاني
مذك��ور از عظيمتري��ن ذخاير گازي كش��ورمان بهش��مار ميرود و
مي��زان هي��دروژن س��ولفورهی آن در برخي بخشهاي مي��دان بالغ
ب��ر  5000ppmب��رآورد ش��ده و حاوي ان��واع مركاپتانه��ا و اجزاي
گوگ��ردي نیز هس��ت .مايع��ات هيدروكربن��ي تولی��دی از مخازن
گاز ميعان��ي از باارزشتري��ن فرآوردهه��اي صادرات��ي محس��وب
ميش��وند ك��ه عمدت��اً ب��رش هيدروكربني نفت��ا( )C5+داش��ته ،در
 4 RVP=10-12تثبي��ت ميگردند و بهنام نفت��ا در پايانههاي صادرات
به فروش ميرس��ند .اما در برخي پااليشگاهها عالوه بر آن ،گازمايع
( )LPGنيز توليد ميشود LPG .نوعي گازمايع است كه عمدتاً از دو
تركيب پروپان و بوتان تش��كيل ش��ده و با توجه ب��ه ماهيت گاز غني
ميدان مذك��ور حاوي اجزاي گوگردي اعم از س��ولفيد هيدروژن و
مركاپتانهاس��ت كه باید در واحدهاي عملياتي از آن حذف گردند.
5
بنابراین پروپان و بوتان توليدی در واحدهاي شيرينس��ازي گازمايع
با س��ود ( )NaOHخالصسازي ميش��وند NaOH .مصرفي در واحد
احياي كاس��تيك دوباره احياء و اس��تفاده ميش��ود [5و .]2عمدهی
فرآيند احياء و بازيابي س��ود در بس��تر كاتاليزوري صورت ميگيرد.
اين مقاله دربارهی توصيف چگونگي عملكرد كاتاليزور مصرفي در
اين واحد است .شماتيك سادهاي از واحد عمليات احياي كاستيك
در شکل 1-قابلمشاهده است.
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()iranshahi@aut.ac.ir
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واژگان کلیدی:
 ،LPGشيرين سازي ،ميعانات

هيدروكربني ،مخازن گاز ميعاني،

كاتاليزور،كاتاليست

 -1خالصهی فرآيند

همانط��ور كه در ش��كل 1-دیده ميش��ود گاز غن��ي توليدي در
لختهگير ورودي پااليش��گاه گازي مورد نظر ب��ه فازهاي گاز ،آب،
مايعات هيدروكربني تفكيك ميش��ود .گاز جدا شده در واحدهاي
فرآورش گاز ،آمادهس��ازي و جهت تأمين سوخت كشور به خطوط
لولهی انتقال ارس��ال ميشود .ابتدا در واحد شيرينسازي مقدار H2S
گاز غني به حد مجاز اس��تاندارد رسيده و س��پس در واحد نمزدايي
با مكانيزم ج��ذب غربال ملكولي يا جذب س��طحي ،رطوبت گاز تا
 0/1 ppmكاه��ش ميياب��د .س��پس در س��اير واحده��اي عمليات��ي
پااليش��گاه ،مايعات هيدروكربني از آن تفكيك و در هر پااليشگاه،
بس��ته به اهداف طراح��ي ،محصوالت متفاوتي اع��م از(NGL (C2+
پروپان ،بوتان توليد ميگردد [3و.]2
ميعان��ات تفكيك ش��ده در لختهگير ورودي ني��ز بهصورت نفتا يا
 C5+در واح��د تثبيت ميعانات توليد ميش��ود .اگ��ر جهت محافظت
خط لولهی انتقال از تش��كيل هيدرات ،گليكول تزريق شده باشد فاز
آب تفكيك ش��ده به واحد احياي گليگول ارسال ميگردد .مايعات
هيدروكربني به واحد تثبيت ميعانات ارسال ميشود .معموالً ميعانات
نفتا با مركاپتان حدودا ً  2700ppmقابلفروش است اما  LPGتوليدي
باید شيرينسازي شود [.]3
 -1-1گازمايع LPG

انتقال گاز توسط خط لوله همواره با افت فشار و كاهش دما روبرو

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 152
ماهنامه 

مج��زا به مخ��ازن دو جدارهی ذخيرهس��ازي يا به مب��ادي مصرف و
صادرات ارسال ميگردد [.]3

است .اين پديده ميتواند زمينهی مساعد جداسازي هيدروكربنهاي
س��نگين از جري��ان گاز را بهصورت فاز مايع فراه��م نموده و جريان
دوفازي ايجاد کند .از طرفي هيدروكربنهاي س��نگينتر از متان چه
از لح��اظ ارزش حرارتي و چ��ه از نظر بهكارگي��ري در فرآيندهاي  -2مركاپيتانزدايي و آبگيري از پروپان و بوتان
جه��ت توليد پروپان و بوتان توليدی ح��اوي اتيل و متيل مركاپتان
تبديلي ،تركيبات سودمندي بهشمار ميروند .از آنجا كه اين پژوهش
بر شيرينس��ازي گاز مايع ( )LPGمتمركز است این فرآیند را بهطور و س��اير تركيبات گوگ��ردي بيش از حد اس��تاندارد بای��د عمليات
مختصر شرح مي دهيم :مايعات هيدروكربني  LPGعالوه بر مصارف شيرينسازي مايعات گازی مطابق نياز خريدار و مصرفكننده انجام
س��وخت داخلي جهت صادرات نيز مناسب هستند .بنابراین فرآوري ش��ود .همچنين تركيبات گوگردي و گروههاي مختلف مركاپتانها
ﻏﻨﻲوزنﻣﻴﺪان ﻣﺬﻛﻮر
ﮔﺎزﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﺎز
آنها از گاز طبيعي امري اقتصادي اس��ت .مايعات گازي عموماً تحت ش��امل س��ميترين و فرارترين آنها (متي��ل و اتيل مركاپت��ان با
مكانيس��مهاي مختلف انبس��اط س��يال يا تبريد درصد خلوص انجام مولكولي كم) تا مركاپتانهاي س��نگين (با زنجي��ره
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1-دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺎز ﻏﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻟﺨﺘﻪﮔﻴﺮ ورودي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎي

مقاالت علمی  -پژوهشی

حال حاضر به پيش��نهاد پژوهشگاه صنعت نفت جهت مركاپتانزدايي
از برشه��اي نفت��ي از روش  DMDاس��تفاده ميگ��ردد .اين فرآيند
برخ�لاف مراكس عموميت فوقالعادهاي ب��رای تمام برشهاي نفتي
و حت��ي نفتخاموبهعن��وان خ��وراك ورودي دارد و در واقع تمامی
برشهاي نفتي توسط اين فرآيند قابل مركاپتانزدايي هستند .در اين
فرآيند نيز همانند مراكس ،كاتاليست به دوصورت استفاده ميشود؛
كاتاليست مايع 6و كاتاليست جامد [.]7
مكانيس��م شيرينسازي بدين صورت است كه با استفاده از محلول
كاس��تيك ،اكس��ايش مركاپتانها ،در حضور يك كاتاليس��ت معين
انجام ميش��ود .بنابرای��ن ابتدا در واح��د تصفيهی پروپ��ان و بوتان،
تركيب��ات گوگردي و مركاپتانه��ا ،حذف و بهدنب��ال آن نمزدايي
انجام ميش��ود .شيرينسازي هر یک از محصوالت مذکور بر مبناي
واكنش مركاپتانها با محلول كاس��تيك در مجاورت يك كاتاليزور
معين صورت ميپذيرد .سپس محلول كاستيك مصرفي جهت احياء
و امکان استفاده دوباره به واحد احياي كاستيك ارسال ميشود [.]4

ش��ده و يون مركاپتايد توليد ميکند .مركاپتانهای موجود در كاس��تيك
طي واكنش با هوا در حضور كاتاليزور آزاد میش��وند .بهطوری که دماي
كاستيك مصرفي بعد از مخلوط شدن با كاتاليستی با نام تجاري LCPS3D
و سپس مخلوط شدن با كاستيك  40درصد وزني در يك مبدل حرارتي
تا  45درجهی س��انتيگراد افزايش مييابد و پس از مخلوط شدن با هواي
تزريق ش��ده وارد اكس��يدايزر میگردد .در اين مرحله طي واکنش هوا با
كاستيك ،آب و ديس��ولفاتايل 7توليد شده و مركاپتانها 8از كاستيك
جدا ميشوند .هوا بههمراه كاس��تيك و  DSOاز باالي اكسيدايزر خارج
شده و وارد جداكنندهی س��هفازي 9میگردد كه بهعلت اختالف چگالی
موج��ود ،هوا در باال قرار گرفته و از باالي ظرف 10خارج ميش��ودDSO .
نيز در وسط قرار گرفته و بعد از خارج شدن از ظرف و فيلتراسیون ،جهت
ذخيره و صادرات به پمپ ارس��اال ميش��ود .كاستيك كه سنگين بوده از
پائين ظرف خارج و پس از خشك شدن در مبدل حرارتي با يك جريان
بوت��ان خالص مخلوط ش��ده تا  RSHاحتمالي موجود جذب بوتان ش��ده
(شستش��وي بوتان) و دوباره كاس��تيك خالص از اين واحد به واحدهاي
شيرينس��ازي پروپان و بوتان ارسال ميگردد .ش��ماتيك اجزای واحد و
مسير كلي فرآيند در شکل 2-ارائه شده است [.]5

ﺧﺎﻟﺺ از اﻳﻦ واﺣﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد .ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
-3ﺑﻮﺗﺎن(
ﻛﺎﺳﺘﻴﻚكاستيك
مكانيسم بازيافت

ه��دف از احداث اين واحد ،احياي كاس��تيك مصرف��ي در واحدهاي
شيرينس��ازي ميعانات گازي پروپان و بوتان مايع است .همانطور که بیان  -4تشريح مكانيسم احياي كاستيك
واکنش 1-احياي شيميايي كاستيك است:
ش��د مركاپتانهاي موجود در جريان در اثر تماس با كاستيك ،جذب آن

اﺟﺰاي واﺣﺪ و ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺷﻜﻞ 2-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[5

كاستيكاﺣﻴﺎي ﻛﺎﺳﺘﻴﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻛﻠﻲاحياي
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ فرآيند
ﺷﻜﻞ :22شماتيك كلي
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ضروري اس��ت جهت كاهش مشكالت واحد sulferaxناشي از
2RSH + 12/O2
RSSR +H2O
)(1
در حض��ور كاتاليس��ت مورد اس��تفاده با نام تج��اري  ،LCPS 30واكنشهاي نامطلوب جانبي تمهيدات الزم درنظر گرفته شود.
واكنش در نزديكي دماي محيط ،س��رعت ميگيرد .مكانيس��م عمل
بدين صورت اس��ت كه مركاتپانهاي موجود در  LPGبه دلیل جرم نتيجهگيري
اگرچ��ه حذف مركاپتانها از  LPGبهدليل مفروضات باال ضروری
مولكول��ي کم ،در محلول كاس��تيك حل ش��ده و بهراحتي از LPG
جدا ميشوند .سپس مركاپتانها از طريق اكسيداسيون از اجزاي آلي است اما از آنجا كه اين محصول بيبو و بيرنگ است عالمتي براي
(پروپان و بوتان) جدا ميش��وند .واكن��ش 1-را به دو واكنش3-و 2تش��خيص نش��ت آن وجود ندارد .حال آنكه حضور درصد كمي از
مركاپتانها به رفع اين مشكل كمك ميكند [.]5
تبديل ميكنيم:
ب��ا توج��ه به واكنشهاي بيان ش��ده در تش��ريح مكانيس��م احياي
2RSH+2NaOH
)2RSNa + 2H2O + 2H2O (extractors
كاس��تيك ،عالوه بر واكنشهاي اكسيداس��يون و احياي كاستيك،
)(2
 2RSNa + 1/ 2O2 +H2Oموارد نيز قابلمالحظه است:
)RSSR + 2NaOH (oxidizer
الف) احتمال هرزروی كاس��تيك در مراحل احياء وجود دارد و باید
)(3
در نهايت ديس��ولفيد توليدي که در كاستيك نامحلول است در كمبود آن جبران شود.
يك ظ��رف تفكيكگرو با ني��روي ثقلي از محلول كاس��تيك جدا ب) حضور نمكهاي س��ديمي در اين واح��د كارآيي واحد احياي
ميشود .مقداري  H2Sو كربنديسولفيد ( )COSنيز در برش  LPGكاس��يتك را كاهش ميدهد .تجمع نمكهاي سديمي در اين بخش
وج��ود دارد كه در حضور اكس��يژن به نمكهاي س��ديمي از جمله باعث تشكيل رسوب و مزاحمتهاي ناشي از آن شده است [.]5
 Na2Sو  Na2CO3كه محصوالت نامطلوب احياي كاتاليس��ت هستند ج)با توجه به اينكه كاتاليس��تهاي مورد استفاده پس از مدتي اشباع
ش��ده و از كارايي و عملكرد آنها كاسته ميشود در تحقيقات اخير،
تبديل ميشوند [.]5
حضور دی اکسید کربن در خوراك نيز ميتواند واكنش مشابهی فرآيند احياي كاتاليستها بر اساس ارزش حرارتي ،هوشمند خواهد
در برداشت باشد که واكنشهاي5-و 4در ظرف جداسازي كاسيتك گرديد .اين موضوع در حال حاضر در دست تحقيق است [.]5
همانطور كه بيان شد اين فرآيند ،جايگزين فرآيند مراكس است
محتمل هستند:
 COS + H2Oو ع�لاوه بر آنكه جهت مركاپتانزداي��ي از برشهاي نفتي ،دامنهی
CO2 + H2S
)(4
 CO2 +2NaOHكاربرد وسيعتري دارد ظرفيت جذب كاتاليست مورد استفادهی آن
Na2CO3 + H2O
)(5
 H2S + 2NaOHنیز چندين برابر كاتاليس��ت مورد استفاده در فرآيند مراكس است؛
Na2S + 2H2O
)(6
 COS + 4NaOHیعنی روي الياف كربني نش��انده ش��ده و بهصورت رول درون برج
Na2S + Na2CO3 + 2H2O
)(7
قرار ميگيرد [.]7
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[4] GPSA,13TH edition, engineering data book,vol1,2-MO2-Production
specification
[5] Operating manual for unit-113, caustic regeneration, pogc and P.K.S.K
[ ]6مسعود نيكدل ،طرح شيرينسازي مايعات هيدروكربني
[ ]7نهمين كنگرهی ملي مهندس��ي شيمي ايران ،دانش��گاه علم و صنعت ايران 3 ،تا  5آذرماه ،1390
محور علمي  ،12نفت و گاز و صنايع وابسته به آن

[1] Treat ment plants for gas production/vol.1,exploration and transport/
development phase of hydrocarbon fields/ page 697708[ ]2ش��رح مختصري از واحدهاي فرآيندي در طرح  20و  ،21بهار  ،91احسان آتشروز ،كارشناس
فرآيند
[ ]2مباني فرآوري گاز طبيعي دكتر رضا سيمي بهبهاني مهندس آتشروز ،فصل  1تا  4نشر تابستان
سال 1390
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