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داوود ایرانشاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  کیوان طریقتي* ، عباس گزمه، شرکت ملي نفت ایران  

توس��عه میدان گازي پارس جنوبي از ش��هریور ماه 1382  آغاز و تاکنون ادامه داش��ته اس��ت. با توجه به وسعت نواحی تولیدی، 
میدان مذکور به 29بلوک)فاز( اس��تاندارد تقس��یم گردیده که هریک به منظور تولید 1000م.ف.م.ر گاز غنی درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت. گاز غنی و ترش تولیدی ازچاه های گازی دارای حجم قابل توجهی آب آزاد1 و همچنین آب همراه2 می باش��د که بخشی از 
آن در تفکیک گرهای سرچاهی جدا گردیده و از تشکیل هیدرات و خوردگی در خطوط لوله انتقال جلوگیری می نماید. سپس در 
واحدهای فرآورشی نم زدایی، شیرین سازی، تثبیت میعانات و... جهت مصارف مربوطه آماده سازی می گردد. ازآنجایي که در توسعه 
فازهای اولیه پارس جنوبي تجربه عملیاتی کافي وجود نداشت، برخی تنگناها و چالش ها به وجود آمد که درحال حاضر با اقدامات 
مناسب بهبود یافته است. از جمله این اقدامات مي توان به انجام عملیات نوسازی و بهسازی در راستای انجام تغییرات مورد نیاز 
در سکوها اشاره کرد که از تابستان 90 در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس گاز غنی تولیدی در مراحل اولیه فرآورش تحت 
عملیات نم زدایی و شیرین س��ازی قرار گرفته و پس از مایع گیری در نقطه ش��بنم مناسب، جهت سوخت یا سایر مصارف تثبیت 
می ش��ود. تنه��ا در یکی از فازهای تولیدی، واحد نم زدای��ی فرآورش گاز در دریا احداث گردی��ده و متعاقباً واحد احیای گلیکول 
مربوطه نیز در همان س��کوی فرآیندی مس��تقر می باش��د. از همان ابتدای راه اندازی مشکالت عمده ای از قبیل هرز روی میعانات 
با خروجی گاز تفکیک گر س��کو  به س��مت تیپ مشعل و تشکیل دود شدید فلر در س��کوی فاز مذکور و ایجاد کف در برج نم زدا 
ناش��ی از ظرفیت نامناس��ب واحد مذکور به وجود آمد که نهایتاً جهت حفظ شرایط پایا، باعث کاهش تولید از این فاز گردید. لذا 
مقرر گردید ضمن شناس��ایی تنگناهای عملیاتی که باعث عدم تحقق تعهدات تولید می ش��ود، با ارائه راهکارهای مناسب وضعیت 
عملیاتی بهبود یابد. عمدتاً این موارد تحت عنوان  طرح افزایش ظرفیت3 در سال 1384 یعنی2سال بعداز توسعه فاز مذکور در 
برنامه قرار گرفت .تغییرات فرآیندی در پکیج واحد احیای گلیکول4 سکوی فاز مذکور برای تولید حداکثری 1000 میلیون فوت 
مکعب در روز با تمرکز بر تغییرات واحد گلیکول، رویکرد اصلی این پژوهش می باشد. بدین ترتیب ابتدا به مقوله طراحی بنیادی 
و افزایش ظرفیت سکوی مورد نظر و سپس به محاسبات و مشکالت به وجود آمده در راه اندازی واحد احیای گلیکول و راهکارهاي 

رفع آنها پرداخته می شود.
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ارزیابی بهینه سازی واحد احیای گلیکول یکی از فازهای میدان پارس جنوبی
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ميدان گازي پارس جنوبي به عنوان يكي از بزرگ ترین میادین گازي دنيا و 
مشترك ميان ايران و قطر با مساحت3700 كيلومترمربع در 105 كيلومتري 
جنوب غربي بندرعس��لويه درآب هاي خليج فارس قرار دارد. بنادر عس��لويه و 
تمب��ك به ترتيب در 270 و 220 كيلومتري جنوب ش��رقي بوش��هر به عنوان 
منطقه ساحلي براي ايجاد تأسيسات فرآورشی و پاالیشگاهی انتخاب شده اند 
.در حال حاضر اين ميدان يكي از مهمترين منابع توليد گاز كشورمان مي باشد 
به طوري كه پتانس��يل توليد گاز و ميعانات از اي��ن ميدان مبناي تصميمات 
مهمي در تامين گاز مصرفي كشور، سوخت نيروگاه ها، توزيع انرژي، صادرات 

و تزريق گاز در ميادين نفتی جنوب کشور قرار گرفته  است.
در راس��تای تولید پایدار و صیانتی از هر میدان هیدروکربنی الزم است 
کلیه الزامات بهره برداری و فرآورشی گاز غنی از تولید تا مصرف تأمین گردد 
و هرگون��ه چالش و تنگنای فرآیندی در این چرخه که منجر به عدم تحقق 
تعهدات تولید می گردد، اصالح شود. همان طور که بیان شد این سکو جهت 
فرآوری اولیه 1000 م.ف.م.ر گاز غنی و ارس��ال گاز خش��ک به پاالیشگاه 
اح��داث گردیده اس��ت. آب آزاد که هم��راه گاز ازچاه ه��ای دریایی تولید 
می گردد، در تفکیک گرهای اولیه ي س��کو جدا ش��ده و سپس گاز ارسالی 

به واحد نم زدایی سکو در دو ردیف هر یک با ظرفیت 600 م.ف.م.ر ارسال 
می گردد. نم زدایی با استفاده از تری اتیلن گلیکول5 انجام مي شود. گلیکول 
به کار رفته در واحد احیای گلیکول تغلیظ ش��ده و مجدداً در فرآورش گاز 
تولیدی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در این فاز به دلیل تنگناهای ناشی از 
واح��د احیای گلیکول، مدتی اين عمليات در ن��رخ تولید پایین تر از میزان 
برنامه ش��ده روی سرویس قرار گرفت. جهت ریش��ه یابی موضوع، اسناد و 
مدارک طراحی بنیادی6  و طراحی مهندس��ی تفضیل��ی7 در فاز مذکور بر 
مبنای شبیه سازی ش��رکت های مش��اوره ای بین المللی بررسي گرديد که 

شماتیک آن در شکل-1 آورده شده است.

 1-بیان مساله
بر اس��اس محاس��بات و مدارک فنی، فرآوری اولیه 1000 م.ف.م.ر گاز غنی 
جمعاً در دو ردیف فرآیندی هر یک با ظرفیت اسمی 520 م.ف.م.ر گاز و میعانات 
و با فرض آب تفکیک ش��ده می باشد و انتظار می رود فرآوری 1000 م.ف.م.ر با 
مشکل فرآیندی روبه رو نباشد درحالی که همواره مشکالت زير در واحد احیای 
گلیک��ول به وجود مي آمد که منجر به کاهش تولی��د از1000 م.ف.م.ر به 850 
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م.ف.م.ر دراین میدان مشترک مي گردید:
 عدم جداسازی مناسب میعانات گازی از گاز خروجی تفکیک گر8 ) قبل از 
برج ج��ذب( و همچنین تش��کیل رس��وب کربناته در مبدل ه��ای حرارتی 
صفح��ه ای، در بعض��ی از لوله ه��ا و در باالی ریبویلر ضم��ن کاهش عملکرد 

مبدل ها و  عدم تامین دمای بهینه
 افزای��ش جری��ان گازهای اس��یدی در مخزن9  ناش��ی از افزایش هرزروی 
میعانات گازی همراه با گالیکول غنی10. بدین ترتیب که حجم بسیار زیادی از 
میعانات گازی به همراه گالیکول غنی وارد مخزن11 می ش��ود که تحت افت 
فشار تفکیک گر حجم قابل توجهی )بیشتر از حالت نرمال و عادی( از گازهای 
اسیدی تولید شده و جهت کنترل فشار عملیاتی مخزن به سمت فلر ارسال 

می گردد. 
 افزایش جریان12 به دلیل باال بردن جریان گالیکول در گردش: بخارات آب 
موجود باعث کاویتاسیون و آسیب دیدگی پمپ های انتقال گالیکول می گردد 
لذا با افزایش ظرفیت سکوی فاز یک، جریان در گردش گالیکول بدون ایجاد 
تغییر محسوسی در ظرفیت فیزیکی واحد احیاء بجز پمپ های بوستر و رفت 
و برگشتی و مبدل حرارتی آبی از 9 به 14 متر مکعب بر ساعت افزایش یافته 
است. به دلیل محدودیت عملکرد دمای ریبویلرها که ممکن است باعث تغییر 
ماهی��ت13 گالیکول گ��ردد، تنها پارامتری که بتوان با اس��تفاده از آن حجم 
گالیکول در گردش را به مش��خصات مورد نظر14 رساند، افزایش جریان گاز 
احیا15 می باش��د. اما با افزای��ش جریان مذکور مومنت��وم ذرات بخار آب نیز 
افزایش یافته و باعث فرار حجم بیش��تری از بخارات آب می ش��ود که باعث 
افزای��ش جرم مولکولی و س��رعت هرز رفت جریان به مش��عل خواهد ش��د. 
همچنین بخارات آب موجود باعث کاویتاس��یون و آس��یب دیدگی پمپ های 

انتقال گالیکول می گردد.
 افزایش جریان گاز ورودی به مخزن فش��ار پایین مش��عل16 : افزایش حجم 
گازه��ای اس��یدی ارس��الی از تفکیک گر گلیک��ول17  و بخ��ارات آب و میزان 
هیدروکربن های سنگین خروجی از مبدل جریان برگشتی18 به مخزن و افزایش 
مومنتوم و دما باعث شده که حتی با افزایش ظرفیت حجمی مایع گیر مشعل 
کماکان زمان ماند مناس��ب جهت جداسازی کامل اجزاء سنگین سیال تأمین 
نگردد و هرزرفت هیدروکربن های س��نگین از تفکیک گر به س��مت فلر اتفاق 
بیفتد. از طرفی به دلیل محدودیت هایی که استانداردهای طراحی سیستم فلر 
ایجاد می کند، امکان قرار دادن تجهیزات داخلی از قبیل مش و توری19  درمسیر 
نازل گاز خروجی جهت افزایش مقاومت و انتقال جرم موثر و کاهش س��رعت 

به منظور ته نشینی هیدروکربن های سنگین20 به داخل مخزن وجود ندارد.
 افزایش جریان گاز خروجی از مخزن مایع گیر مش��عل21:کاهش زمان ماند 
مناسب به دلیل افزایش مومنتوم سیال ورودی به مخزن مایع گیر مشعل باعث 
کاهش نرخ افت دمای الزم ش��ده و جداس��ازی مناسبی در این مخزن انجام 
نمی گیرد. لذا هیدروکربن های سنگین که منشأ اصلی سوختن ناقص و ایجاد 

دود فلر است به سمت شعله انتقال می یابد.
این موارد باعث شد طرح بهینه سازی و اصالح واحد گلیکول فاز مذکور با 

هدف افزایش ظرفیت، در برنامه قرار گیرد. 
دراین راس��تا مقرر شد کلیه پارامترهای عملیاتی خارج از شرایط طراحی، 
اصالح ش��ود. یک��ی از مهمتری��ن پارامترهای فرآیندی، دم��ای باالی برج22  
شناس��ایی ش��ده اس��ت. ای��ن دم��ا طب��ق م��دارک فن��ی و ب��ا تزری��ق 
)   kg/hr)638Nm3/hr 470 گاز عریان کننده23 بایس��تی تا دمای 85 درجه 
سانتی گراد کاهش یابد تا میزان جریان برگشتی از برج، تامین شده و گلیکول 
در چرخش به میزان دمای مناسب قرارگیرد. در غیر این صورت نه تنها عملیات 
جداس��ازی بخوبی صورت نمی گیرد بلکه باعث عدم کندانس شدن سیال در 
مخزن24 می شود. با مطالعه پارامترهای عملیاتی موجود هم اکنون مقدار گاز 
عریان کننده حدود و دمای باالی برج بدلیل پایین بودن میزان 

تزریق گاز عریان کننده 95 درجه سانتی گراد می باشد.

2-بررسی گزارش های موجود در ارتباط با مشکل هرز روی مایعات25
گزارش های موجود در سه زمان زير ارائه می شود)جدول-1(:

)Before revamping( 1. زمان قبل از افزایش ظرفیت
2. زمان بعد از افزایش ظرفیت )After revamping1(: در این مرحله فرآیند در 
وضعیت تولید حداکثری قرار گرفت ولی با مشاهده هرزروی مایعات مجدداً نیاز 

به اقدامات اصالحی پیدا کرد.
3.  بعد از افزایش ظرفیت )After revamping2(: بدون هرز روی مایعات

3-بررس�ی و مقایس�ه میزان نقطه ش�بنم و آب همراه گاز در دو نقطه بیش�ترین و 
کمترین میزان جریان در گردش گالیکول

بعد از طرح افزایش ظرفیت سکوی فاز مذکور، افزايش میزان جریان گالیکول 
در گردش برای حفظ میزان نقطه ش��بنم آب هم��راه گاز، در دمای 5- درجه 

 F igure: HYSYS Flow Sheet

 1  شبیه سازی فرآورش گاز در سکوی فاز یک

 1  گزارش هاي موجود مرتبط با هرزروي مایعات در سه زمان مختلف

Rich gas Total export
condensate

Total export gasdate

833MMSCFD30523bbl/d800MMSCFDBefore revamping
1006.86MMSCFD26565.79bbl/d974.51MMSCFDAfter revamping)1) 

963MMSCFD24763.77bbl/d932.82MMSCFDAfter revamping)2)
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سانتی گراد)ش��كل-2( یا همان مقدارlbH2o/mmscfd 1 )شكل-3( با افزایش 
می��زان خ��وراک از 800 تا 1000 میلیون فوت مکعب در روز، در دس��تور کار 
قرار گرفت. این در حالی اس��ت که این دما برای ش��رایط دمایی خلیج فارس 
ک��ه در بدترین حالت در قس��مت Cold ، بندرت به 12 درجه خواهد رس��ید، 
بسیار سختگیرانه بوده و با توجه به هزینه های هنگفت تغییر اندازه خط و نوع 
پمپ ها و تجهیزات داخلی دس��تگاه ها، فرآیندی غیر اقتص��ادی و غيرضروري 
اس��ت. همانگونه که در ش��كل هاي-2 و3 که از محاسبات شبیه سازی به دست 
آمده مش��اهده می گردد، با کاهش جریان گالیکول تا میزان 10 مترمکعب در 
 ساعت، میزان نقطه شبنم آب در گاز به دمای 3/29 درجه سانتی گراد یا مقدار

 خواهد رس��ید که این افزایش در نقطه ش��بنم و میزان 
آب همراه گاز نیز از نظر طراحی، عددی قابل قبول و بهینه می باش��د. افزایش 
نرخ گالیکول تاکنون نه تنها باعث ایجاد برخی مش��کالت در س��کو شده بلکه 
تاثیر چندانی بر کندانس شدن میزان آب باقیمانده در گاز نداشته است. به طور 
کلی می توان این مش��کالت رابه 2 بخش تقسیم بندی نمود. 1( خوردگی زیاد 
در مناط��ق اتصال به تجهیزات به دلیل عدم تغییر اندازه فلنج دس��تگاه ها بوده 
است )عدم تغییر س��ایز فلنج ها به دلیل باالرفتن هزینه تغییرات در تجهیزات(. 
همچنین دمای باال و میزان زیاد آب همراه گالیکول و تغییرات اسیدیته همراه، 
باعث خوردگی و سائیدگی باال در خطوط گالیکول شده و متاسفانه تاکنون در 

نقاط اتصال خط به فلنج چندین مرتبه موجب حوادثی در سکو شده است.
2( با افزایش نرخ گالیکول، میزان جذب هیدروکربن های سنگین )میعانات 
گازی( نیز بیشتر خواهد شد. شكل-4 که مربوط به یکی از ترکیبات سنگین 
همراه گاز )benzene( مي باش��د، نشان می دهد كه با افزایش نرخ گالیکول، 
میزان درصد هیدروکربن های سنگین جذب شده در گالیکول نیز افزایش 
می یابد. این موضوع بدان معنی اس��ت که با کاهش نرخ گالیکول، هرزروی 
میعان��ات نیز در گالیکول غنی به طور چش��مگیری کاهش خواهد یافت و 
عمالً تا اندازه ای مشکالت26  داخل تجهیزات پائین دستی کاسته خواهد شد. 
در نهایت با توجه به ثابت بودن س��رعت چرخش موتور پمپ و عدم امکان 
کاهش دور آن، نصب یک دس��تگاه کاهنده فرکانسی VFD موجب کاهش 
جریان گالیکول در آن خواهد شد. البته تنظیم و به دست آوردن نقطه بهینه 
جریان در گردش با نرم افزارهای مهندسی قابل محاسبه نبوده و با سعی و 
خطا و کاهش نرخ جریان تا تنظیم دقیق مقادیر مقرر محاسبه آن امکان پذیر 

خواهد بود. 

4- تغییرات اعمال شده درگالیکول پکیج برای به حداقل رساندن مشکالت ناشی 
از افزایش ظرفیت

1(تغییر مقدار گاز عریان کننده27 در هر دو ردیف 1 و 2 
جه��ت افزایش گاز عریان کننده، نیاز به مانیتور نمودن جریان این گاز به 
داخل پکیج می باش��د. پس از مدت ها تنظیم و خطای ایجاد ش��ده چنين 
نتیجه گيري شد که هيچيك از دو سیستم جریان سنج گاز به درستی طراحی 
نش��ده و اعداد نشان داده ش��ده خیلی کمتر از مقدار واقعی می باشد. طبق 
مدارک طراحی این اعداد بایستی 470 کیلوگرم در ساعت و یا حدود 650 

نرمال مترمکعب در ساعت تزریق مي شد. پس از اثبات این قضیه نسبت به 
افزایش آن اقدام شد كه خوشبختانه با کاهش دمای رفالکس تا دمای طراحی 
85 درجه سانتی گراد این مقدار گاز تثبیت گردید. پس از افزایش میزان گاز 
و کاهش دمای رفالکس برج، به تدریج با باز نمودن خط کنارگذر آن که در 
مدارک طراحی نیز به تنظیم آن اشاره و تأکید شده است، اختالف دمای گاز 
و گالیکول ورودی که تا 2 برابر مقدار طراحی خود حدود 14 درجه رسیده 
بود، به 8 درجه كاهش يافت. البته با افزایش میزان گاز عریان کننده، به طور 
ناگهانی چندین مرتبه فرار گالیکول از پکیج اتفاق افتاد که اين موضوع در 
حال بررسی می باشد. با توجه به عدم مشاهده هرگونه گالیکول در تفکیک گر 
فشار پایین، احتماالً جداسازی آب و میعانات به خوبی انجام و کاهش سطح 
گالیکول در تفکیک گر نوسان گیر را موجب گرديده که پس از شارژِ دوباره، 

 2  تغییرات نقطه شبنم با تغییر گالیکول در چرخش

 3  تغییرات آب همراه گاز با تغاییر گالیکول در چرخش

 4  افزایش میزان جذب هیدروکربن )بطورمثال بنزن ( با تغییر گالیکول در چرخش
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به حالت پایدار خود رسیده است.
2( باز نمودن تدریجی خط کنار گذر رفالکس کولر برج احیا

همانگونه که در باال توضیح داده ش��د كنارگذر نم��ودن میزان 60 درصد از 
گالیکول ورودی به رفالکس کندانسور باعث تنظیم دمای شبکه پکیج و کاهش 
اختالف دمای گاز و گالیکول ورودی به کنتاکتور می ش��ود. این کاهش دما در 
ش��بکه نه تنها باعث افزایش راندمان مبدل های شبکه خواهد شد بلكه کاهش 
خوردگی در خطوط و افزایش راندمان جداس��ازی در کنتاکتور را نیز به همراه 

خواهد داشت.
3( افزایش دمای ریبویلر از 198 تا 201 طبق مدارک طراحی

طبق مدارک طراحی، دمای ریبویلر باید حدود 204 درجه باش��د که 
قبل از تغییرات این دما تا 196 درجه نیز تنظیم ش��ده بود. بدیهی است 
کاهش این دما باعث عدم جداس��ازی آب از گلیکول خواهد شد که این 
امر باعث کاهش راندمان جداسازی آب از گاز و همچنین خوردگی بیشتر 
خطوط نیز می گردد. پس از تنظیمات باال نسبت به افزایش دمای ریبویلر 
اقدام گردید و هم اکنون این دما در 201 درجه تنظیم ش��ده است. نکته 
قابل تأم��ل اینکه اگرچه مقدار گاز عریان کننده و همچنین دمای ریبویلر 
افزای��ش پیدا کرده ولی بار حرارتی ریبویلر از اع��داد باالی 65 درصد به 
حدود 55 تا 58 درصد کاهش يافته اس��ت. دلیل این امر افزایش دمای 
خوراک ورودی به ریبویلر و تنظیم خوب دمای پکیج می باشد كه باعث 

کاهش بار ریبویلر شده است.
4(تنظیم اختالف دمای گاز و گالیکول ورودی به کنتاکتور

 همانگونه در باال توضیح داده شد پس از تنظیم پارامترهای طراحی به تدریج 
بسیاری از ش��رایط عملیاتی به میزان مطلوب خود برگشته است. از جمله اين 

پارامترها مي توان به اختالف دمای گاز و گالیکول اشاره كرد که باعث افزایش 
راندمان نم زدایی خواهد شد.

نتیجه گیری
از مجموعه مطالب گفته شده می توان گفت با تغییرات انجام شده تاکنون، نرخ 
جریان به مشعل سکو به دلیل کاهش دمای ریبویلر به میزان قابل توجهی تقليل 
يافته و دود فلر نیز بسیار کمتر شده است. البته با توجه به کاهش دمای ریبویلر، 
راندمان پکیج پایین آمده منتهی به دلیل عدم وجود آنالیزر، میزان آب خروجی 

از گاز پایش نمی شود.
با عنايت به مشکالت یاد شده الزم است موارد زیر تا حصول نتیجه پیگیری 

گردد:
1- کالیبراسیون کلیه تجهیزات ابزار دقیق و دماسنج ها و فشارسنج هاي سیستم 

و اطمینان از تنظیم جریان گاز 
2- افزایش میزان گاز عریان کننده تا حصول نتیجه، یعنی کاهش دما حداقل تا 

85 درجه سانتی گراد در هر دو ردیف گازی
3- تنظیم جریان کنارگذر جریان عبوری از کندانسور برج ریبویلر جهت تنظیم 
دمای گلیکول در چرخش و اطمینان از رسیدن به اختالف دمای گاز ورودی و 

گلیکول که نبایستی از 7 درجه بیشتر باشد. 
LP FLARE 4- حصول اطمینان از شیب خط 12 اینچ

5- تکمیل فرم های log sheet توسط بهره بردار و تکمیل و ارسال فرم ها برای 
مهندسی فرآیند

در مقاالت و مباحث آتی به معضل دود کردن مشعل سکوی فاز یک و راه های 
کاهش آن خواهیم پرداخت.

پانویس هاپانویس ها
1. free water
2. connet water
3. Revamping
4. MRU)Mono Ethylene Glycol Unit)
5. TEG
6. Basic engineering
7. Detail engineering
8. Dehydration Inlet Separator and Slug Catcher
9. Glycol Flush Drum
10. Rich TEG
11. Glycol Flush Drum
12. Stripping Gas
13. Degrade
14. Spec

15. Stripping Gas
16. LP Flare KO Drum
17. Glycol Flush Drum
18. Reflux Condenser
19. Demister Pad
20. Liquid Droplet
21. LP Flare KO Drum
22. still column
23. stripping gas
24. knock out drum
25. carry over
26. skimming

27. stripping gas
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