مقاالت علمی  -پژوهشی

فالح فرج اله چعب ،مهدي شوشتري پوستي ،شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

چکیده
فرآوري گازهاي ترش هيدروكربوري ،يكي از مهمترين مواردي است كه در صنايع نفت و گاز نگرانيها و مشكالت زيادي
براي مهندسين توليد و بهرهبرداري ايجاد ميکند .اين گروه از گازهاي هيدروكربوري عالوهبر اجزاي آلي شامل تركيبات دي
اكسيد كربن ،سولفيد هيدروژن ،مركاپتانها و  ...نيز است كه در حضور آب باعث خوردگي تجهيزات و خطوط لوله فرآيندي
و انتقال خواهد شد .اگرچه عالوهبر رعايت الزامات استاندارد در حين مراحل ساخت تجهيزات و خطوط لوله فرآيندي گاز
ترش ،واحدهاي شيرينس��ازي گاز با حذف اجزاء خورنده نيز به تقليل هزينههاي ناش��ي از خوردگي كمك كرده است ،اما
فرآوري گازهاي ترش همچنان آسيب تجهيزات و هزينههاي عملياتي مربوطه را به دنبال دارد .عليرغم همه تمهيدات در
نظر گرفتهش��ده ،وجود سولفيد هيدروژن و تركيبات ترش در تجهيزات ابتدايي و باالدستي فرآيند شيرينسازي ،به عنوان
يك منبع خطر بالقوه برشمرده ميشود و جهت حفظ توليد پايدار الزم است این تجهیزات مورد پايش و بررسي دقيقتر قرار
گيرند .براين اساس ،در نظر گرفتن برخي اقدامات در هنگام تعميرات يا تعميرات اساسي واحدهاي فرآورش گازهاي ترش و
استفاده از تجربيات موجود در واحدهاي عملياتي مشابه ضرورت دارد که این موضوع رويكرد اصلي اين پژوهش است .مطالعه
پيشرو در خصوص عارضهيابي فيلترهاي ورودي واحد شيرينسازي گاز همراه يكي از ميادين هيدروكربوري كشورمان بوده
كه جزئيات آن در زمان تعميرات اساسي دوساالنه بررسي شد.
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مقدمه فشار تشكيل شدهاست .يك محفظه شامل  38عدد المان فيلتر برای حذف
اين تحقي��ق به مطالعه م��وردي علل خراب��ي فيلتره��اي ورودي واحد
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درصد آمين درمحلول براي حذف سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن در مدار عملياتي قرار دارد و غلظت گاز
جهت تزريق در يكي از ميادين نفتي ارسال میشود .با توجه به اهداف مورد كه پوشش پلي استري در بس��ياري از موارد در طول المانهاي فيلتر دچار
هيدروژن سولفوره به  4 ppmmolو غلظت گاز دي اكسيد كربن به  20 ppmmolتقليل مييابد .تجهيزات اين واحد
فيلترها به
نظر ،واحد شيرينسازي گاز با استفاده ازمحلول شيرينساز دي اتانول آمين سوختگي شده و حلقههاي الستيكي نشتبندي در محل اتصال
شامل مخزن مايعگير گاز ترش ورودي ،فيلتر گاز ترش ورودي ،برج تماس با آمين ،مخزن مايعگير گاز شيرين
با غلظت وزني  30درصد آمين درمحلول برای حذف س��ولفيد هيدروژن قسمت بيروني نگهدارنده ،بطور كامل از محل نشيمنگاه خارج شدهاست.
خروجي ،خنككننده هوايي آمين ،برج احياء آمين ،مبدل حرارتي آمين سبك/غني و غيره است (شكل.[1] )1-
بنابراین
و دي اكس��يد كربن در م��دار عملياتي قرار دارد و غلظ��ت گاز هيدروژن همچنين مقدار زيادي رسوب در كف محفظه فيلتر جمع شده است.
سولفوره به  4 ppmMOLو غلظت گاز دي اكسيد كربن به 20 ppmMol
تقليل مييابد .تجهيزات این واحد شامل مخزن مايعگير گاز ترش ورودي،
فيلت��ر گاز ترش ورودي ،برج تماس با آمين ،مخزن مايعگير گاز ش��يرين
خروج��ي ،خنككننده هوايي آمين ،برج احياء آمين ،مبدل حرارتي آمين
سبك/غني و غيره است (شكل.]1[ )1-
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فيلتر گاز ترش ورودي در واحد شيرينس��ازي برای جداسازي قطرات
ماي��ع و ذرات جامد از گاز طراحي و نصب ش��ده كه از دو محفظه تحت
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عارضهيابي علل خرابِي المانهاي فيلتر گاز ترش ورودي واحد شيرينسازي
يكي از كارخانجات فرآوري گاز

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153
ماهنام ه 

 -2نتايج آزمايش نمونه رسوب

نمونه ارسالي به آزمايشگاه نشاندهنده موارد زير بود:
 وضعيت ظاهري رسوب ،پولكي شكل و در اندازه هاي ريز و درشت بودهكه عمدتاً جذب آهنربا ميشود .رنگ رسوب ،سياه گزارش شد.
 مواد تش��كيلدهنده رس��وب حدود  99/55درصد وزني معدني بوده كه 48/45درصد وزني آهن و  38/42درصد وزني سولفات تشكيل شده است.
 مجموع مقادير كاتيونها شامل سديم ،پتاسيم ،كلسيم و منيزيم حدود يكدرصدوزني بود.
 مجموع مقادير آنيونها شامل كربنات ،سولفيد و سليكات حدود  5درصدوزني بود.
 -2تحليل موضوع

بررس��ي ش��رايط فرآيندي گاز ترش ورودي نش��ان داد كه شرايط دما،
فش��ار و مق��دار گاز ترش ورودي در حدود ش��رايط نرمال بوده اس��ت .با
توجه به عدم تغيير چش��مگير در ش��رايط فرآيندي ،اين شرايط نميتواند
علت آسيبديدگي پوشش پلياس��تري المانهاي فيلترها باشد .از طرفي،
فازهاي سيال با دانس��يتههاي متفاوت ،اندازه حركتهاي متفاوت خواهد
داشت [ .]2بنابراین با توجه به تفاوت دانسيته محصوالت خوردگي انتقالي
(از خطوطلوله و واحدهاي باال دستي) با دانسيته ذرات گاز ،اندازه حركت
ذرات جام��د موجود در گاز ت��رش ورودي با ان��دازه حركت ذرات گاز
متفاوت است .اين تفاوت باعث ميشود تا ذرات جامد همچون ذرات تيز و
برنده عمل کند که ميتواند به آسيبديدگي پوشش پلي استري المانهاي
فيلتر منجر ش��ود .همچنین حضور س��ولفيد هيدروژن در مجاورت زنگ
آهن ناش��ي از محصوالت خوردگي ،س��ولفيد آهن را توليد ميكند[.]3
اگرچه س��ولفيد آهن در شرايط نرمال عملياتي مش��كلي را ايجاد نخواهد
کرد ،اما پتانسيل ايجاد مشكل را دارد .بعد از انجام فرآيند بخارزني ،بخار در
محفظهاي حاوي  38عدد المان فيلتر به تله افتاده و با كاهش دماي محيط در
طول يك ش��بانه روز ،تمايل به ميعان خواهد داشت .تغييرات حجم بخار و

پانویس ها
منابع

3667.
[4] Vella, P. A. Improved Cleaning Method Safely removes
Pyrophoric Iron Sulfide. Oil & Gas Journal. 1997, Volume 95,
Issue 8, 6568-.

()1
()2

Downloaded from ekteshaf.nioc.ir at 1:14 IRST on Wednesday September 26th 2018

يك گروه از مهندس��ين فرآيند ،بازرسي فني ،خوردگي فلزات و عمليات مايع تشكيل شده و متعاقب آن تغيير فشار درون محفظه منجر به ورود هوا از
برخي اتصاالت در نظر گرفته شده براي بخارزني ميشود .بنابراین سولفيد
كارخانه برای بررسي موضوع و ريشهيابي علل حادثه تشكيل شد.
آهن ضمن خش��ك شدن با اكس��يژن هوا واكنش داده و باعث آزاد شدن
 بررسي شرايط فرآيندي (دما ،فشار و مقدار جريان) گاز ترش وروديشدهبهمنجر
شدهايجاد
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مقدار زيادي انرژي به
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ش��ود.ايجاد
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ميشود.
حرارت
به سوختن پوشش پلي استري المانهاي فيلتر میشود .واكنشهاي توصيف
 انجام آزمايشات الزم بر روي نمونه[:]4شرايط فوق عبارت است]: [4
كننده
توصيفاست
كننده شرايط فوق عبارت
 -تحليل نتايج حاصل از آزمايش و بررسيهاي انجام شده

𝑆𝑆 )1(𝐻𝐻2 𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2 𝑂𝑂3 → 2𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 3𝐻𝐻2 𝑂𝑂 +
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 )2(4𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 3𝑂𝑂2 → 2𝐹𝐹𝐹𝐹2 𝑂𝑂3 + 4𝑆𝑆 +

همچنين ميتوان نتيجه گرفت که حرارت باال ناشي از سوختن باعث شده
باالنگاه
حرارتنشيم
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فيلترها
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نتيجهگيري

فيلترها از محل نشيمنگاه خود خارج شود.

با توجه به تحليل موضوع اين رويداد متأثر از چهار عامل اساسي است.
محصوالت خوردگي خطوطلوله انتقال گاز ترش و
 -1ذرات جامد
نتیجهگيري
نتيجه
واحدهاي باالدستي است.
با توجه به تحليل موضوع اين رويداد متأثر از چهار عامل اساسي است.
 -2تفاوت اندازه حركت ذرات جامد با اندازه حركت ذرات گاز به دليل
آنها است.
ذرات جامد نتيجه محصوالت خوردگي خطوطلوله انتقال
اختالف زياد دانسيته -
 -3تشكيل سولفيد آهن در حضور گاز ترش و سطح آهن است.
اندازه حركت ذرات
با
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برخيحركت
تفاوتازاندازه
 -4حضور اكسيژن به -
ذرات انجام عمليات
اتصالت بعد از
دليل نفوذ هوا
بخار زني است.
 تشكيل سولفيد آهن در حضور گاز ترش و سطح آهن استبا توجه به موارد باال ،راهكارهاي زير برای جلوگيري از بروز حوادث مشابه
 حضور اكسيژن به دليل نفوذ هوا از برخي اتصالت بعد از انتوصيه میشود.
 -1نوع و مقدار تزريق ماده ضدخوردگي در خطوطلوله باالدس��تي انتقال
با توجه به موارد باال ،راهكارهاي زير براي جلوگيري از بروز حوادث مش
خوراك و تأثير آن بر سرعت خوردگي با هدف كاهش توليد محصوالت
ناشي از خوردگي پايش-1شود.نوع و مقدار تزريق ماده ضدخوردگي در خطوطلوله باال
 -2بعد از انجام عمليات بخارزني ،تجهيزات با اس��تفاده از يك گاز خنثي
توليد محصوالت ناشي از خورد
هدف
خوردگي با
كاهش شود.
جلوگيري
ورود هوا
تحت فشار مثبت نگهداري شود تا از
خنثيساز
محلولهاي
پرمنگناتبا استفاده از يك
مانندتجهيزات
بخارزني،
عمليات
استفادهازازانجام
 -3عمليات خنثيسازي2با -بعد
پتاسيم و يا بي كربنات سديم انجام شود.
.
د
شو
جلوگيري
هوا
انجامورود
 -4در صورت عدم امكان از
موارد  2و  ،3الزم است كه تركيبات شامل
س��ولفيد آهن بصورت خيس و يا مرطوب از تجهيز خارج ش��ود .در اين
 -3عمليات خنثيسازي با استفاده از محلولهاي خنثيساز مان
حال��ت محفظه فيلتر را با آب پر ک��رده و پس از حصول اطمينان از خيس
شود.و رسوبات شامل سولفيد آهن شود.
تخليه آنها
شدن المانهاي فيلتر ،اقدام بهانجام
[1] Operating Manual of The Sweetening Unit.
[2] GPSA (Gas Processors Suppliers Association).
[3] Walker, R; Steel, A.D.; Morgan, T. D. B. Deactivation of
Pyrophoric Iron Sulfides. Ind. Eng. Chem. Res. 1997, 36, 3662-
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