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مقاالت تحلیلي-كاربردي

گوگرد عنصری، گرفتگی، ته نشینی ، خوردگی 

فیروز اردشیریان*، علی افشارابراهیمی، شهریار فاطمیه  شرکت ناموران پویش باالدستی

گوگرد عنصری و مشکالت ناشی از تولید گاز ترش
 )از مخزن تا محل مصرف گاز( 

گوگرد عنصری1 در میدان های عمیق گاز ترش که فشار گاز باالست در حالت فاز گاز یا فاز مایع وجود دارد. پیدایش گوگرد عنصری در مخازن 
گاز ترش بستگی به شرایط اولیه زمین شناسی و تحوالت بعدی آن و تشکیل سازند و فعل و انفعاالت شیمیایی مواد فسیلی دارد. دراین گونه مخازن، 
گوگرد عنصری به صورت اشباع و یا نیمه اشباع در گاز ترش وجود دارد و دراثر تغییراتی که در شرایط مخزن در طی تولید گاز از مخزن ایجاد می شود، 
می تواند به صورت جامد در مسیر تولید گاز، آزاد گردد. گوگرد عنصری ممکن است در بخشی از مسیر جریان گاز در الیه های سازند و یا در مسیر 
چاه ته نشین شود. این موضوع می تواند عالوه بر ایجاد خوردگی های شدید، تولید مخزن را کاهش داده و یا حتی متوقف کند. رفتار جریانی فاز جامِد 
گوگرد عنصری آزاد شده با رفتار جریانی گاز تفاوت دارد و این تفاوت موجب ته نشینی گوگرد، گرفتگی مسیر جریان گاز و درنهایت قطع جریان 
گاز می گردد. در این مقاله برخی نتایج مطالعات تئوریک، تحلیلی، آزمایشگاهی و تجربی در خصوص گوگرد عنصری که توسط موسسات، مراکز 
تحقیقات و شرکت های تولید کننده گاز ترش به دست آمده است،به همراه مفاهیم مربوط به مهندسی مخازن ترش گازی و تجزیه و تحلیل رفتار مخزن 

به  طور جمع بندی شده و خالصه ارائه می شود.

مقدمه
مخازن گاز ترش دارای ترکیبات گوگردی 
متفاوتی هستند که نوع این ترکیبات بستگی 
نح��وه  و  زمین شناس��ی  اولی��ه  به تح��والت 
چگونگی تشکیل س��ازند و فعل و انفعاالت 
بعدی آن دارد. عمق مخزن، درجه حرارت، 
فشار و ترکیبات گوگردی و سیاالت سازند، 

در میزان گوگرد عنصری موثر است.
تجارب به دس��ت آم��ده نش��ان می دهد که 
گوگرد عنصری در مخازن عمیق گاز ترش 

)f.ardeshirian@namvaranup.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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و در فش��ارهای ب��اال و گازهای��ی که دارای 
درصد باالیی از گاز H2S هستند، به صورت 

فوق اشباع ، اشباع و نیمه اشباع وجود دارد.
در مخ��ازن گاز ترش ، اتم گوگرد می تواند 

در ترکیبات گوگردی زیر پدیدار گردد:
H2S                                  سولفور هیدروژن
H2Sx                         پلی سولفورهیدروژن
  R-S-H                                                                              مرکاپتان
R-S-R                                                                               تیواتر
R-S-S-R      دی سولفید
SO4 

سولفات                                             2-
        Sn                                          گوگرد عنصری
COS                                                              کربنیل سولفید
C S2                            دی سولفید کربن

بس��ته ب��ه ش��رایط مخ��زن گازی، گوگرد 

عنص��ری می توان��د درفازه��ای گاز، مای��ع 
و جام��د پدیدار گ��ردد. گوگ��رد عنصری 
می تواند در آلوترپ های S2 تا S20 پدید آید 
و به صورت محلول در گازهای دیگر و یا از 

پلی سولفید H2Sx آزاد شود.
آلوتروپ ه��ای S2 تا S5 قابلیت کریس��تالیزه 
شدن را ندارند و در فاز گازی و مایع پدیدار 

می گردند.
آلوتروپ های S7 ، S6 و S8 قابلیت کریستالیزه 
ش��دن را دارند. لک��ن در طی فراین��د تولیِد 
گ�ازه��ای ت��رش ک��ه درج��ه ح���رارت و 
فش��ار ک�اهش می یاب��د، عمدت��اً آلوتروپ 
S8 که س��اختاری ت��اج گون��ه دارد، پدیدار 

می گردد)شکل-1(.
گوگرد عنصری جامد S8 در درجه حرارت 

C°115 و C°120 ذوب می ش��ود و در درجه 

حرارت کمتر از C°95 پایدار می ماند.
در اث��ر اف��ت قابل مالحظ��ه فش��ار و درجه 
حرارت، گوگرد عنصری جامد از گازهایی 
ک��ه در آن محلول بوده، آزاد می گردد و در 
مورد پلی س��ولفیدها، گوگرد عنصری جامد 

به صورت زیر جدا می شود:
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و در  گردد آزاد مي ،ي كه در آن محلول بودهيجامد از گازها گوگرد عنصري ،فشار و درجه حرارتمالحظه  قابلدر اثر افت 
  .شود صورت زير جدا مي هب جامد گوگرد عنصري ،سولفيدها مورد پلي

H2Sx                     H2S+ χ  S8 

هاي مخزن، در  شرايط فشار و درجه حرارت در اليه ،از آغاز استخراج گاز از مخزن تا پايان عمر مخزن ،در توليد گاز ترش
 ،رو از اين. تجهيزات سرچاهي روند كاهشي دارددر سرچاه و تا مغزي چاه به حفر چاه ، در درون لوله  گاز مسير ورود

  .كنند آزاد ميرا جامد  گوگرد عنصري ،از خود ،حالت اشباعاز در اثر تغيير  ،گوگرد عنصريگازهاي حاوي 
گردد كه گوگرد جامد  مخزن تفاوت دارد و اين تفاوت باعث ميدرجرياني گاز  رفتارجامد با  گوگرد عنصريجرياني  رفتار
 ،به عبارت ديگر( .نشين شود هيزات سرچاهي تهجدر ت و در لوله مغزي چاه ،سازند حول حفره چاه، در سازند ي پهنهدر 

اين  ).چسبد مي سطح فوالدي لوله مغزي، اتصاالت، شيرآالت، خطوط لوله و مخازنگوگرد به سطح سنگ مخزن، 
؛ دارد را درپيوري از مخزن  وجود مي آورد كه آثار ناخوشايندي در بهره هنشيني دو مشكل عمده در توليد گاز ب ته

   .(Corrosion)و خوردگي  (Plugging) گرفتگي
  ته نشيني گوگرد گرفتگي ناشي از - 1

هاي  گوگرد در اليه (Deposition)نشيني  پديده ته ،هستند گوگرد عنصرياز اشباع در توليد گاز از ميادين گاز ترش كه 
 دستي و خطوط سيسات سرچاهي و واحدهاي پايينأمغزي چاه و در ت ، در لوله هاي مجاور حفره چاه گاز سازند، در اليه
توجيه اقتصادي توليد گاز را مورد سئوال  نهايتاًو باعث قطع جريان گاز گردد و  كندتواند توليد گاز را مختل  انتقال گاز مي

 مسير جريانِ در دتوان بخشي از آن مي .افتد به جريان مي زهمراه گا شود و مياز گاز آزاد  گوگرد عنصريابتدا  .قرار دهد
به جزئيات گردد كه  گرفتگي مسير جريان گاز ميتنگ شدن و باعث  ،گوگرد و تجمع آن نشيني ته .نشين گردد گاز  ته

  .رود اشاره مي بيشتر آن در اينجا
  گرفتگي گوگرد در مخزن گاز-1- 1

اين دو مقادير  .كاهش فشار و درجه حرارت :از ندعبارت ،گردند در مخزن گاز مي گوگرد عنصريعواملي كه باعث آزادشدن 
و  كند فرق ميآزادشده با رژيم جرياني گاز مخزن  گوگرد عنصريرژيم جرياني . در گستره مخزن متفاوت است عامل
ها روبرو  نشيني گوگرد در سطوح تخلخل مخزن با مقاومتي حاصل از ته هاي بزرگ و كوچك تخلخل زعبور گاز ا ،رو ازاين

ي يتراوا، علت كاهش فشار مخزن در دوران توليد گاز هكه ب درصورتي .گذارد مي ثيرأهاي مخزن ت ي اليهيبر تراوا ،گرديده
 .دگردجلوگيري  آناز كاهش فشار  ،از طريق تزريق سيال مناسب به مخزن دباي ،يابد اي كاهش  مالحظه طور قابل هب

رباره آن در جريان تحقيقات د .ي كامل قرار نگرفته استيشناسا نشيني گوگرد و كريستاله شدن آن مورد فرآيند ته اصوالً
  .گيري شود پينيز و جا دارد كه تحقيقات آن درايران  است

  گرفتگي گوگرد در سازند همجوار حفره چاه-2- 1
 بخشِدراين . نشيني گوگرد در سازند همجوار حفره چاه ممكن است جريان گاز را دراين مقطع محدود كند آزاد شدن و ته

كه سرعت جريان گاز  گردد و درصورتي درجه حرارت باعث آزاد شدن گوگرد مياي افت  افت فشار و تا اندازه ،از مخزن
باعث كاهش  ،مرور زمان نشين شده و به هاي مربوطه ته دراليه ،به لوله مغزي چاه نگردد گوگرد عنصريي يقادر به جابجا

به شرايط آن ت گرفتگي شدآيد و  وجود مي همتري حفره چاه ب 2در شعاع  اين گرفتگي معموالً. گردد جريان گاز مي
علت  هدرصورت كاهش جريان گاز ب .داردبستگي درجه حرارت مخزن دراين منطقه فشار و مخزن، درجه اشباع گوگرد، 

  .سازند همجوار حفره چاه تحريك شود ،طريق تزريق سيال مناسب از دباي ،گرفتگي

                     

در تولی��د گاز ترش، از آغاز اس��تخراج گاز 
از مخزن تا پایان عمر مخزن، ش��رایط فشار و 
درجه حرارت در الیه های مخزن، در مس��یر 
ورود گاز به حفره چاه ، در درون لوله مغزی 
چاه تا سرچاه و در تجهیزات سرچاهی روند 
کاهش��ی دارد. از ای��ن رو، گازه��ای حاوی 
گوگ��رد عنص��ری، در اث��ر تغیی��ر از حالت 
اش��باع، از خود، گوگرد عنص��ری جامد را 

آزاد می کنند.
رفتار جریانی گوگرد عنصری جامد با رفتار 
جریان��ی گاز درمخ��زن تف��اوت دارد و این 
تفاوت باع��ث می گردد ک��ه گوگرد جامد 
در پهنه ي س��ازند ، درسازند حول حفره چاه، 
در لوله مغزی چاه و در تجهیزات س��رچاهی 
ته نش��ین ش��ود. )به عبارت دیگر، گوگرد به 
س��طح س��نگ مخزن، س��طح فوالدی لوله 
مغزی، اتصاالت، ش��یرآالت، خطوط لوله و 
مخازن می چس��بد(. این ته نش��ینی دو مشکل 
عم��ده در تولید گاز به وج��ود می آورد که 
آث��ار ناخوش��ایندی در به��ره وری از مخزن 

درپی دارد؛ گرفتگی 2 و خوردگی3 . 

1-گرفتگی ناشی از ته نشینی گوگرد 
در تولید گاز از میادین گاز ترش که اش��باع 
از گوگرد عنصری هس��تند، پدیده ته نشینی4 
گوگ��رد در الیه ه��ای س��ازند، در الیه های 
مجاور حف��ره چ��اه گاز ، در لوله مغزی چاه 
واحده��ای  و  س��رچاهی  تأسیس��ات  در  و 

 2   دیاگرام فازی درجه حاللیت گوگرد در برابر فشار و درجه حرارت مخزن
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ي كه درباره درصد اشباع گوگرد در گازهاي يها افزارهاي موجود و داده مطالعات نشان داده است كه با نرم.مي آيددست  هبآن 
نزديك به شرايط واقعي بيني  توان پيش مي ،وجود دارد تركيبي و درجه حرارت و فشار بحراني تركيبات گازگازهاي خالص و 

در زمان توليد گاز از توان ظرا فقط ميجامد  گوگرد عنصريناشي از  دقيقِ گرفتگيِ زمان و مكانِ هرچند(دست آورد هرا ب
  .)تعيين نمودمخزن 

  مدلسازيمطالعات ترموديناميكي و  -2-1
در  ميدان گازيرا در يك  حرارت مخزنِبرابر فشار و درجه  اي از دياگرام فازي درجه حالليت گوگرد در نمونه 2-شكل

 گوگرد عنصريروند آزاد شدن  ،در اين شكل .شود انجام مي CDB پروژه توليد گاز ،دهد كه در آن نشان مي چينكشور 
داده شده نشان  10MMSCFDو  50MMSCFDبراي جريان گاز  Chokeحفره چاه تا سرچاه و پس از شير  جامد از
  .است

و شامل گاز  بودهمتر  5000متر تا  3600ها از  از چندين ميدان گازي تشكيل شده است كه عمق آن CDBپروژه توليد گاز 
    .باشد مي CO2درصد  10تا  8و  H2Sدرصد  17تا  8ترش خشك با 

  
  برابر فشار و درجه حرارت مخزن دياگرام فازي درجه حالليت گوگرد در -2شكل 

هاي حفر شده با يكديگر تفاوت  تركيبات گازي و شرايط مخزن در چاه ،يك ميدان گازي تجربه نشان داده است كه در
در گستره مخزن را  فيداطالعات م دمكان باياال حتي ،رو از اين. تواند بسيار زياد باشد در مواقعي اين تفاوت مي دارند و

  .هاي الزم ديده شود بيني پيش ، يدر طراح تاآورد دست  هب
گردد، نشيني گوگرد تدوين و طراحي  در تجزيه و تحليل آزادسازي و ته دكه بايرياضي هاي  مدل، باتوجه به مطالب فوق

  :عبارتند از
 (Formation fluid)مدل ترموديناميكي سيال سازند •
 (Wellbore formation fluid)مدل ترموديناميكي سيال سازند همجوار حفره چاه •
 (Tubing fluid)مغزي چاه ي سيال لولهكمدل ترمودينامي •
 (Surface facilities & flow lines)دستي وخطوط لوله ينيواحدهاي پا، سيسات سرچاهيأترمدل ترموديناميكي د •

 (Deposition model)آزاد شده دجام گوگرد عنصرينشيني گوگرد باتوجه به  بيني ته پيشجرياني براي /فازيمدل  •

Sulfer Solubility Phase Diagram for CDB Field A, Predicted by ASRL

Well A, CDB Field A, 50 MMSCFD

Well A, CDB Field A, 10 MMSCFD

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Pr
es

su
re

, p
si

a

0       20         40         60      80        100       120      140      160      180       200       220      240      260      280       300
Temperature, F

 3   میزان حاللیت گوگرد در گازهای خالص H2S، CO2 و CH4 در درجه حرارت هاي مختلف

ع و شرايط 

جام آزمايش 
د توان مي ،وق

، H2Sخالص 
ترمكعب گاز 
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هاي الزم  ش
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اند كه اين  ه

  .ه است
درجه اشباع ،خزن
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كه است آمده 3-
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90O  110وOC

 . داده شده است

C  وCH4 در درج
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  .ر گيرد

ت  گوگرد در گاز
ساختن حالليت گو
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دراين. دهد ان مي
OCدرجه حرارت

نشان H2S گاز

H2S ،CO2الص

هربراي لذا . ت
 مورداستفاده قرار
ي و تبيين رفتار

مرتبط ساي براي

K, Peng Robin
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

پایین دس��تی و خطوط انتق��ال گاز می تواند 
تولید گاز را مختل کند و باعث قطع جریان 
گاز گ��ردد و نهایتاً توجیه اقتص��ادی تولید 
گاز را مورد س��ئوال قرار دهد. ابتدا گوگرد 
عنصری از گاز، آزاد مي ش��ود و همراه گاز 
به جریان می افتد. بخش��ی از آن می تواند در 
مس��یر جریاِن گاز  ته نش��ین گردد. ته نشینی 
گوگ��رد و تجمع آن، باعث تنگ ش��دن و 
گرفتگی مس��یر جری��ان گاز می گردد که به 

جزئیات بیشتر آن در اینجا اشاره می شود:

1-1-گرفتگی گوگرد در مخزن گاز
عواملی که باعث آزادشدن گوگرد عنصری 
در مخزن گاز می گردند، عبارتند از: کاهش 
فش��ار و درجه حرارت. مقادیر این دو عامل 
در گس��تره مخ��زن متف��اوت اس��ت. رژیم 
جریانی گوگرد عنصری آزادش��ده با رژیم 
جریان��ی گاز مخزن فرق مي کند و ازاین رو، 
عبور گاز از تخلخل های بزرگ و کوچِک 
مخزن با مقاومتی حاصل از ته نشینی گوگرد 
در س��طوح تخلخل ه��ا روب��رو گردیده، بر 
تراوای��ی الیه ه��ای مخزن تأثی��ر می گذارد. 
درصورتی ک��ه به علت کاهش فش��ار مخزن 
به ط��ور  تراوای��ی  گاز،  تولی��د  دوران  در 
قابل مالحظ��ه ای کاهش  یاب��د، باید از طریق 
تزریق س��یال مناس��ب به مخ��زن، از کاهش 

فش��ار آن جلوگیری گردد. اص��والً فرآیند 
ته نش��ینی گوگرد و کریستاله شدن آن مورد 
شناس��ایی کامل قرار نگرفته است. تحقیقات 
درب��اره آن در جریان اس��ت و ج��ا دارد که 

تحقیقات آن درایران نیز پی گیری شود.

1-2-گرفتگ�ی گوگ�رد در س�ازند همج�وار 
حفره چاه

آزاد ش��دن و ته نش��ینی گوگرد در س��ازند 
همجوار حفره چاه ممکن اس��ت جریان گاز 
را دراین مقطع محدود کند. دراین بخِش از 
مخزن، افت فش��ار و تا اندازه ای افت درجه 
حرارت باعث آزاد ش��دن گوگرد می گردد 
و درصورتی ک��ه س��رعت جری��ان گاز قادر 
به جابجایی گوگرد عنص��ری به لوله مغزی 
چاه نگ��ردد، درالیه ه��ای مربوطه ته نش��ین 
ش��ده و به مرور زمان، باع��ث کاهش جریان 
گاز می گ��ردد. ای��ن گرفتگ��ی معم��والً در 
ش��عاع 2 متری حفره چاه به وجود می آید و 
ش��دت گرفتگی آن به شرایط مخزن، درجه 
اشباع گوگرد، فشار و درجه حرارت مخزن 
دراین منطقه بستگی دارد. درصورت کاهش 
جریان گاز به علت گرفتگ��ی، باید از طریق 
تزریق سیال مناسب، س��ازند همجوار حفره 

چاه تحریک شود.
یکی از مهمترین فاکتورهایی که در طراحی 

چاه الزم است مورد توجه قرارگیرد، دبی و 
سرعت گاز اس��ت که در گرفتگی گوگرد 

دراین الیه از مخزن رابطه مستقیمی دارد.

1-3-گرفتگی گوگرد در لوله مغزی چاه
مطالعاتی ک��ه درباره گرفتگی گوگرد در لوله 
مغزی چاه انجام ش��ده است، نشان می دهد در 
اثر تغییراتی که در ش��رایط گاز در لوله مغزی 
چاه به وجود مي آید)که عمدتاً کاهش فش��ار 
و درجه حرارت می باش��د(، گوگرد عنصری 
جامد در لوله مغزی چاه ته نشین می شود و محل 
ته نش��ینی می تواند از ته چ��اه و در امتداد لوله 
مغزی تا سرچاه باشد. بخشی از گوگرد جامد 

همراه جریان گاز به سرچاه منتقل می گردد.
میزان تجمع گوگرد عنصری جامد، به درجه 
اش��باع گوگ��رد در گاز ت��رش، افت درجه 
حرارت گاز درطول لوله مغزی، افت فش��ار 
گاز در امتداد لوله مغزی چاه، درجه حرارت 
لول��ه مغزی، درج��ه حرارت لول��ه جداري، 
درج��ه حرارت زمی��ن و درجه حرارت آب 

مقدار گوگرد 
حل شده 

در حالل پایه 
%wtآروماتيک

مقدار گوگرد 
حل شده 

در حالل پایه 
%wt آمين

تركيب 
محيطگاز

2.7%
 Psi 240
Nitrogenخنثی

12.9%7.5%
 Psi 200

 H2S + 50
Psi C02

H2S

4.7%
 Psi 10
 H2S +
240 Psi

CO2

 1  نتایج آزمایشگاهی حاللیت گوگرد 
عنصری جامد در نمونه حالل 

حالل پایه 
آروماتيک

حالل پایه 
آمين

درجه حرارت

12.9%7.5%80°C

5.5%7.0%50°C

1.7%2.4%25°C

2  نتایــج شبیه ســازی   اثــرات درجه 
حرارت گاز بر حاللیت گوگرد

 4   تأثیر میزان H2S در مخلوط گازی بر میزان حاللیت گوگرد

٧ | P a g e 
 

نيز دماي مطلق گاز بر حسب درجه كلوين  T. گردد ميپارامتر فشار تعيين با كه  استهمان دانسيته گاز  ρدر رابطه فوق 
نيز  3-شكل بارود كه اين موضوع  با افزايش فشار و دما، ميزان حالليت باال مي ،كند مي كه فرمول بيان طور همان. است

  . مطابقت دارد
صورت فاز جامد شروع به رسوب  نكته بسيار مهم و حائز اهميت در اين مبحث، شرايط و موقعيتي است كه گوگرد به

را اين پديده اند تا  كردهسعي  ،هاي ترموديناميكي با مدلها  و مطابقت داده ها با انجام آزمايشان محققاز برخي . كند مي
ميزان حالليت ،  H2Sكربن و  اكسيد در يك تحقيق با مخلوطي از گازهاي متان، دي ،به عنوان مثال. نمايندبيني  پيش

اه و سر چاه كه چ دما و فشار بين ته(مگا پاسكال  45تا  30درجه كلوين و در بازه فشار  363تا  303گوگرد در بازه دمايي 
‐Pengاز معادله ترموديناميكي ، در تحقيق مذكور. بررسي شده است ، )شويم هنگام برداشت از مخزن با آن مواجه مي

Robinson  هاي آزمايشگاهي مطابقت خوبي با مدل ترموديناميكي  شده و داده برداري اصالحات خاصي بهرهاعمال با
در اين تحقيق مشخص شده است كه . سازي گزارش شده است پارامترهاي حاصل شده از مدل ،در نهايت. اند حاصل كرده

   ). 4-شكل(رود در مخلوط گازي بيشتر باشد، ميزان حالليت گوگرد نيز باالتر مي H2Sهرقدر ميزان 
قابل  آب غير ثيرأو همچنين ت) جريان دارسي و غيردارسي(اطراف چاه  تحقيقاتي درخصوص رژيم جريان سيال در سازند

 irreducible)كاهش اوليه مخزن initial water) نشيني گوگرد عنصري  ثير اين فاكتورها بر روي سرعت تهأو ت
نشيني و مقدار  توجهي برميزان سرعت ته نتايج تحقيقات نشان داده است كه اين دو فاكتور نيز نقش قابل. انجام شده است

هر قدر ميزان آب غيرقابل كاهش اوليه بيشتر  ،عنوان مثال به. كنند چاه بازي مينشيني گوگرد جامد در سازند اطراف  ته
  .يابد باشد، ميزان توليد كاهش يافته و سرعت ته نشيني گوگرد در سازند افزايش مي

  
  ميزان حالليت گوگرد بردر مخلوط گازي  H2Sميزان تأثير  4 -شكل

  از طريق كنترل سرعت كنترل مخزن-2-2

المقدور  شرايط برداشت از مخزن را حتي الزم استبرداري از مخزن،  موارد ذكر شده در بخش قبل، هنگام بهرهبا توجه به 
در . امكان ايجاد گوگرد جامد را فراهم نكند ،چاه و سازند اطراف آن رچاه و تهطوري تنظيم كرد كه دما و فشار در س

توان از سرعت جريان  مي صورت تشكيل گوگرد عنصري،در . شدبا تشكيل گوگرد جامد مواجه خواهيم  ،صورت اين غير
مغزي چاه بيشتر لوله قدر سرعت سيال در  چهبدين ترتيب كه هر؛ گاز در چاه جهت حمل ذرات به سمت باال استفاده كرد

اما . دنشيني خواهند داشت و با جريان گاز به سمت باال هدايت خواهند ش براي تهباشد، ذرات جامد گوگرد شانس كمتري 

303.2 K,  30 MPa
343.2 K,  35 MPa
363.2 K, 45 MPa
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 110 / اسفند ماه 1392- فروردین ماه 1393

 5   دیاگرام جعبه ای كلی فرآیند تصفیه گاز حاوی گوگرد عنصری جامد
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  جامد گوگرد عنصريفرآيند تصفيه گاز حاوي اي كلي  دياگرام جعبه–5شكل 

  

  

   

 بازيافت حالل

 حالل آلوده

 حالل خالص  دانه بندي گوگرد
 عنصر گوگرد جامد گوگرد دانه بندي شده

توليدي از  ترشگاز
 چاه

 ترشگاز 

تفكيك گر گاز، مايعات 
 نفتي و آب

جداسازي آب 
 آزاد  شيرينگاز

 H2Sگاز

تصفيه گازهاي 
 مازاد

 نم زدائي گازترش شيرين سازي بازيافت گوگرد

دانه بندي 
 گوگرد

 شده گوگرد دانه بندي

 آب تصفيه شده
 تصفيه آب

 تفكيك حالل از مايعات

 شيرين سازي
 مايعات هيدروكربني مايعات هيدروكربني شيرين شده

 تصفيه مواد آلوده

)درمیادین فراساحل( بستگی دارد.
گرفتگی گوگرد در سه حالت زیر امکان پذیر 

است:
 آغ��از جری��ان گاز از لول��ه مغ��زی چ��اه 

)Start-up(

 جریان پیوس��ته )پایدار( گاز در لوله مغزی 
چاه

 قطع جریان گاز 
در زمانی که گاز در لوله مغزی در جریان است 
و شرایط گاز برای آزاد شدن گوگرد عنصرِی 
جامد فراهم اس��ت، گوگرد عنصری جامد به 
جداش��دن از الیه مرزی  و چسبیدن به جداره 

لوله مغزی که سردتر است، تمایل دارد.
رش��د ته نش��ینی گوگرد عنص��ری جامد در 
ج��داره لوله مغ��زی چاه باع��ث محدودیت 
جری��ان گاز می گردد و گرفتگ��ی کامل در 
مکانی درامتداد چاه ایجاد می شود. در نهایت، 
لوله مغزی دراین مقطع، پُر از گوگرد عنصری 

جامد می شود و جریان گاز قطع می گردد.
در زمانی ک��ه به دالیلی، جریان گاز توس��ط 
بهره ب��ردار قطع می گ��ردد، تجم��ع گوگرد 
ته نشین شده در جداره لوله مغزی چاه به دلیل 
نیروی وزن به ته چاه کشیده می شود و باعث 
می گ��ردد ک��ه جری��ان گاز در مرحله آغاز 
بعدی ب��ا محدودیت مواجه گردد. گزارش ها 
نشان می دهد که ممکن است چند روز تا چند 
ماه طول بکش��د که ته نش��ینی گوگرد باعث 

گرفتگی لوله مغزی چاه گردد.

1-4-گرفتگی گوگرد در تاسیسات سرچاهی 
و واحدهای پائین دستی و خطوط لوله

گرفتگی گوگرد در مسیر گاز در تأسیسات 
س��رچاهی مانند ش��یر Choke  ، شیر کنترل 
فشار ، تفکیک کننده س��ه فازی گاز، مایع و 
آب ، واحدهای نم زدایی، شیرین سازی گاز، 
خطوط لول��ه و غیره که فش��ار گاز و درجه 
حرارت کاهش می یابد، امکان پذیر اس��ت و 
بس��تگی به میزان گوگرد جامد آزاد شده در 
مس��یر جریان گاز و می��زان حاللیت گوگرد 

درشرایط چاه دارد.
پیش بین��ی زمان و م��کان آزادش��دن گوگرد 
عنصری جامد از طریق شبیه س��ازی ش��رایط 
ف��ازی،PVT و درج��ه حاللیت گوگ��رد در 
ترکیبات گاز امکان پذیر است، اما ته نشینی آن، 
مقوله جداگانه ای اس��ت که باید مورد بررسی 
قرار گیرد. به هرحال، استفاده از حالل گوگرد 
دراین گونه تأسیسات می تواند از گرفتگی و یا 

کاهش جریان گاز جلوگیری کند.

ته نش�ینی  از  ناش�ی  گرفتگ�ی  2-پیش بین�ی 
گوگرد

مالحظ��ه می گ��ردد که پیش بین��ی گرفتگی 
ناش��ی از ته نش��ینی گوگرد به وی��ژه در لوله 
مغزی چ��اه، چق��در درحص��ول اطمینان از 

تولید گاز مهم اس��ت. هرچ��ه در پیش بینی 
گرفتگ��ی، تدابی��ر بیش��تری به عم��ل آی��د، 
کامیابی بیشتری در تولید بهینه گاز و اقتصاد 
آن به دس��ت م��ی آید.مطالعات نش��ان داده 
اس��ت که با نرم افزارهای موجود و داده هایی 
که درباره درصد اشباع گوگرد در گازهای 
خالص و گازه��ای ترکیبی و درجه حرارت 
و فش��ار بحرانی ترکیب��ات گاز وجود دارد، 
می توان پیش بینی نزدیک به شرایط واقعی را 
به دست آورد)هرچند زمان و مکاِن گرفتگِی 
دقیِق ناشی از گوگرد عنصری جامد را فقط 
می توان در زمان تولی��د گاز از مخزن تعیین 

نمود(.

2-1- مطالعات ترمودینامیکی و مدلسازی
ش��کل-2 نمونه ای از دیاگ��رام فازی درجه 
حاللی��ت گوگ��رد در براب��ر فش��ار و درجه 
حرارت مخزِن را در ی��ک میدان گازی در 
کشور چین نش��ان مي دهد که در آن، پروژه 
تولی��د گاز CDB انج��ام مي ش��ود. در ای��ن 
ش��کل، روند آزاد ش��دن گوگ��رد عنصری 
جامد از حفره چاه تا س��رچاه و پس از ش��یر 
Choke برای جری��ان گاز 50MMSCFD و 

10MMSCFD نشان داده شده است.

پ��روژه تولی��د گاز CDB از چندی��ن میدان 
گازی تشکیل شده اس��ت که عمق آن ها از 
3600 مت��ر ت��ا 5000 متر بوده و ش��امل گاز 
ترش خش��ک با 8 تا 17 درص��د H2S و 8 تا 

10 درصد CO2 می باشد. 
 تجربه نش��ان داده اس��ت که در یک میدان 
گازی، ترکیبات گازی و ش��رایط مخزن در 
چاه های حفر ش��ده با یکدیگر تفاوت دارند 
و در مواقعی این تفاوت می تواند بسیار زیاد 
باش��د. از این رو، حتی االمکان باید اطالعات 
مفید در گستره مخزن را به دست آورد تا در 

طراحی ، پیش بینی های الزم دیده شود.
باتوجه به مطالب فوق، مدل های ریاضی که 
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 6   فرآیند بازیافت حالل گوگرد

باید در تجزیه و تحلیل آزادسازی و ته نشینی 
گوگرد تدوین و طراحی گردد، عبارتند از:

 مدل ترمودینامیکی سیال سازند5
 مدل ترمودینامیکی س��یال سازند همجوار 

حفره چاه6
 مدل ترمودینامیکی سیال لوله مغزی چاه7

 مدل ترمودینامیکی درتأسیسات سرچاهی، 
واحدهای پایین دستی وخطوط لوله8

 مدل فازی/جریانی برای پیش بینی ته نشینی 
گوگ��رد باتوجه به گوگ��رد عنصری جامد 

آزاد شده9
 SRK, Peng حال��ت  معادل��ه  از  اس��تفاده 
Robinson در طراح��ی مدل های فوق الذکر 

پیشنهاد شده است.
تکمی��ل و صحه گ��ذاری مدل ه��ای ف��وق، 
نیازمن��د آزمایش هایي اس��ت که شناس��ایی 
ش��رایط مخ��زن، درج��ه اش��باع و ش��رایط 
آزادس��ازی گوگرد و حاللی��ت گوگرد را 

نشان دهد. این آزمایش ها عبارتند از:
آزمای��ش PVT س��یال از تفکی��ک کننده 

سرچاهی
)MDT( آزمایش سیال درشرایط ُحفره چاه 

 آزمای��ش میزان حاللیت گوگرد در گاز با 
استفاده از گاز سنتز مشابه گاز مخزن بر روی 

مغزه های انتخابی
 پروفایل درج��ه حرارت زمین و آب)برای 

پروژه های فراساحل(
 آزمای��ش حاللی��ت گوگ��رد در حالل در 

درجه حرارت و فشار مختلف
 آزمای��ش حاللی��ت گوگ��رد در میعانات 

گازی در تفکیک کننده سرچاهی
در  جام��د  عنص��ری  گوگ��رد  حاللی��ت 
گازها)ش��رایط اش��باع گوگ��رد عنص��ری 

در گازه��ا( توس��ط منابع مختل��ف، با انجام 
آزمایش گازهای خالص و ترکیبی به دس��ت 
آمده اس��ت و به عن��وان اطالع��ات اولیه در 
ف��وق،  ترمودینامیک��ی  مدل ه��ای  تکمی��ل 
می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. نمونه ای 
از این گونه اطالعات درشکل-3 آمده است 
که حاللیت گوگ��رد را در گازهای خالص 
H2S، CO2 و CH4 در درج��ه حرارت ه��اي 

مختلف نش��ان می دهد. دراین شکل، میزان 
حاللیت گوگرد برحسب گرم در مترمکعب 
گاز درش��رایط استاندارد در مقابل فشار گاز 
در دو درجه ح��رارت C°90 و C°110 برای 
گاز CO2 ، در درجه ح��رارت C°110 برای 
گاز مت��ان و در درجه ح��رارت C°90 برای 

گاز H2S نشان داده شده است. 
 ترکی��ب گازه��ای هرمخ��زن منحصربه فرد 
اس��ت. لذا برای ه��ر مخزن بای��د اطالعات 
دقیقي را با انجام آزمایش هاي الزم به دست 
آورد ک��ه در تکمی��ل م��دل ترمودینامیکی 

مورداستفاده قرار گیرد.
خص��وص  در  وس��یعی  نس��بتاً  مطالع��ات 
مدل س��ازی و تبیی��ن رفتار گوگ��رد در گاز 
ترش صورت گرفته اس��ت. بر اساس قوانین 
بنیادی��ن ترمودینامیکی، محقق��ان، رابطه ای 
کلی برای مرتبط ساختن حاللیت گوگرد با 
دما و فشار به دست آورده اند که این رابطه به 

شکل زیر تعریف می شود:

c=ρ4 exp )-  4666 - 4.5711(   
T              

در رابطه فوق ρ همان دانس��یته گاز است که 
با پارامتر فش��ار تعیین مي گردد. T نیز دمای 
مطل��ق گاز بر حس��ب درجه کلوین اس��ت. 
همان طور ک��ه فرمول بیان می کند، با افزایش 

فش��ار و دما، میزان حاللی��ت باال می رود که 
این موضوع با شکل-3 نیز مطابقت دارد. 

نکت��ه بس��یار مهم و حائ��ز اهمی��ت در این 
مبحث، شرایط و موقعیتی است که گوگرد 
به صورت فاز جامد شروع به رسوب می کند. 
برخ��ی از محققان ب��ا انج��ام آزمایش ها و 
مطابقت داده ها ب��ا مدل های ترمودینامیکی، 
س��عی کرده اند تا ای��ن پدی��ده را پیش بینی 
نماین��د. به عن��وان مثال، در ی��ک تحقیق با 
مخلوطی از گازهای متان، دی اکس��ید کربن 
و H2S ، می��زان حاللی��ت گوگ��رد در بازه 
دمایی 303 تا 363 درج��ه کلوین و در بازه 
فش��ار 30 تا 45 مگا پاسکال )دما و فشار بین 
ته چاه و سر چاه که هنگام برداشت از مخزن 
با آن مواجه می ش��ویم( ، بررسی شده است. 
در تحقی��ق مذکور، از معادله ترمودینامیکی 
Peng-Robinson با اعمال اصالحات خاصی 

بهره برداري ش��ده و داده های آزمایشگاهی 
مطابقت خوبی با مدل ترمودینامیکی حاصل 
 کرده اند. در نهایت، پارامترهای حاصل شده

از مدل سازی گزارش شده است. 
در ای��ن تحقیق مش��خص ش��ده اس��ت که 
هرقدر میزان H2S در مخلوط گازی بیش��تر 
باش��د، می��زان حاللی��ت گوگرد نی��ز باالتر 

می رود)شکل-4 (. 
تحقیقات��ی درخصوص رژیم جریان س��یال 
در س��ازند اطراف چ��اه )جریان دارس��ی و 
غیردارس��ی( و همچنین تأثی��ر آب غیر قابل 
کاهش اولیه مخزن10و تأثیر این فاکتورها بر 
روی سرعت ته نشینی گوگرد عنصری انجام 
شده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که 
ای��ن دو فاکتور نیز نقش قابل توجهی برمیزان 
سرعت ته نش��ینی و مقدار ته نش��ینی گوگرد 
جامد در س��ازند اطراف چاه بازی می کنند. 
به عن��وان مثال، ه��ر قدر می��زان آب غیرقابل 
کاهش اولیه بیشتر باشد، میزان تولید، کاهش 
یافته و س��رعت ته نش��ینی گوگرد در سازند 
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افزایش می یابد.

2-2-کنترل مخزن از طریق کنترل سرعت
ب��ا توجه به موارد ذکر ش��ده در بخش قبل، 
هن��گام بهره ب��رداری از مخزن، الزم اس��ت 
ش��رایط برداش��ت از مخزن را حتی المقدور 
ط��وری تنظی��م ک��رد که دم��ا و فش��ار در 
س��رچاه و ته چاه و سازند اطراف آن، امکان 
ایج��اد گوگرد جام��د را فراه��م نکند. در 
با تش��کیل گوگ��رد جامد  غیر این صورت، 
مواج��ه خواهیم ش��د. در صورت تش��کیل 
گوگرد عنصری، می توان از سرعت جریان 
گاز در چاه جهت حمل ذرات به سمت باال 
اس��تفاده کرد؛ بدین ترتیب ک��ه هرچه قدر 
سرعت سیال در لوله مغزی چاه بیشتر باشد، 
ذرات جام��د گوگرد ش��انس کمتری برای 
ته نش��ینی خواهند داش��ت و ب��ا جریان گاز 
به س��مت باال هدایت خواهند ش��د. اما نکته 
حائ��ز اهمی��ت در این میان این اس��ت که با 
افزایش س��رعت جری��ان گاز در چاه، افت 
فشار بیشتری به سیس��تم تحمیل خواهد شد 
و این موضوع، رس��وب گوگرد را )با توجه 
به ترمودینامیک (س��رعت خواهد بخش��ید. 
به این ترتیب، افزایش س��رعت جریان گاز 
اثری دوجانبه دارد و الزم است برای بهترین 
ش��رایط تولید، مطالعات بهینه سازی صورت 

پذیرد. 

3- جلوگیری از ته نش�ینی گوگرد با اس�تفاده 
از حالل گوگرد

همزمان با مطالعه رژیم جریانی گاز از چاه ها 
که منجر به جریان بهینه و س��رعت مناس��ب 
گاز در چاه می گردد، استفاده از حالل برای 
جلوگی��ری از ته نش��ینی در زمان های "آغاز 
جری��ان" ، "جریان پای��دار" و "قطع جریان" 
باید در طراحی درنظر گرفته ش��ود. با تزریق 
ح��الل به حف��ره چاه و یا در مکان��ی از لوله 

مغزی چاه که تجمع گوگرد باعث گرفتگی 
می ش��ود، می توان حالل هم��راه گوگرد را 

همراه گاز به سرچاه انتقال داد.
اولی��ن گام در طراحی فرآیند تزریق حالل، 

یافتن حالل مناسب است. 
 الف-تزریق ح��الل می توان��د به ص��ورت یک 

بار مصرف )Once Through( باشد که هزینه 
س��رمایه گذاری اولی��ه )Capex( آن کمتر و 

هزینه عملیاتی )Opex( آن بیشتر است.
ب-فرآین��د تزریق حالل می تواند به صورت 
گردش��ی باش��د به طوری که ابت��دا به محل 
موردنظر تزریق می ش��ود و گوگرد عنصری 
جام��د را در خود حل ک��رده، همراه گاز به 
س��رچاه بازمی گردد. سپس، برای جداسازی 
گوگ��رد به واح��د بازیافت هدایت ش��ده و 
گوگرد از آن جدا و حالِل عاری از گوگرد 
مجدداً مورد اس��تفاده ق��رار مي گیرد. هزینه 
س��رمایه گذاری اولی��ه )Capex( این فرآیند 
 )Opex( بیش��تر اس��ت، اما هزین��ه عملیات��ی

کمتري دارد.
تزری��ق ح��الل به چ��اه ب��ه دو روش تجربه 
ش��ده اس��ت؛ یکی، با راندن لول��ه جداگانه 
با ش��یرآالت و اتصاالت مناس��ب در ته چاه 
ب��رای تزریق به انتهای لوله مغزی و دیگری، 
اس��تفاده از لوله دوجداره که از لوله درونی 
برای عب��ور گاز و از لوله بیرونی برای عبور 

حالل استفاده مي شود.
تزری��ق ح��الل می توان��د بصورت پیوس��ته 
)Continuous( و ی��ا ناپیوس��ته )Batch( و یا 
هر دو انجام ش��ود که بستگی به شرایط چاه 
و چگونگ��ی ش��رایط آن از لحاظ گرفتگی 

گوگرد دارد.
نقش حالل گوگرد در سرمایه گذاری برای 
تولید گاز از مخزن بس��یار کلیدی است. لذا 
با توج��ه به تجاربی که در س��ایر کش��ورها 
به دست آمده اس��ت، معیارهای زیر باید در 
انتخاب حالل موردتوجه قرار گیرد و حاللی 

که بیشترین امتیاز را به لحاظ فنی، اقتصادی 
و محیط زیستی دارا باشد، انتخاب شود:

1- حاللیت باال برای جذب گوگرد
2- قابلی��ت بازیافت ش��دن گوگرد به روش 

ساده
 Low( 3- ناچی��ز ب��ودن ه��در رفت ح��الل

)Degradation

4- نداش��تن آث��ار منف��ی به مخ��زن گاز در 
مواردی ک��ه ح��الل به طور غیرعم��د وارد 

سازند همجوار حفره چاه می شود.
5- سهولت در حمل ونقل حالل )آتش گیر 

و سمی نباشد(
6- واکنش ناپذیری با سیال چاه

و  فش��ار  ش��رایط  در  پای��داری   -7
چ��اه حف��ره  در  ح��رارت   درج��ه 

)Well bore(

8- پایین بودن فشار / تبخیر حالل
)Hydrophobic( 9- جداپذیری حالل از آب

10- یکسان بودن کیفیت حالل
11- قابلیت دسترسی در بازار

12- نداش��تن آثار منفی برفرآیندهای پایین 
دس��تی تولید گاز )جداس��ازی، ن��م زدایی، 
شیرین سازی، پاالیش آب تولیدی ازمخزن(

13- ارزان بودن قیمت حالل
مالحظه می ش��ود که انتخاب حالل، نیازمند 
انجام مطالعه گسترده ای درباب ویژگی های 
بای��د  آن  درانتخ��اب  و  می باش��د  ف��وق 
ویژگی ه��ای اقتصادی و محیط زیس��تی آن 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مناس��ب 

ترین را انتخاب نمود.
نظر به آنکه درجه حرارت و فش��ار از حفره 
چاه تا تجهیزات س��رچاهی در حال کاهش 
اس��ت، لذا حاللی��ت گوگرد دراین مس��یر 
دستخوش تغییر می گردد که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
حالل هایی ک��ه در میادین گازی در س��ایر 
کش��ورها به کار گرفته شده  و تجارب موفق 
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و یا نسبتاً موفقی داشته اند، عبارتند از:
)Methylamine( 1- متیل آمین

)Ethylamine( 2- اتیل آمین
DADS و DMDS 3- دی سولفیدها شامل

)Alkyl naphthalene( 4- الکیل نفتالین
)Alkaly  Sulfide(5- الکالی سولفید

 Ethyl Amine(س��ولفید آمی��ن  اتی��ل   -6
)Sulfide

Tetrahydronaphthali(7-تتراهیدرونفتالی��ن
)ne

نظی��ر گازوئیل و  مای��ع  هیدروکربن ه��ای 
میعان��ات گازی هم مورد بحث بوده اس��ت 
ولي با توجه به درجه حرارت باالی گاز در 
حفره چاه و تشکیل امولسیون با آب مخزن، 
حاللیت گوگ��رد در این گون��ه مایعات از 

کارایی کافی برخوردار نیست.
ح��الل ه��ای فوق بعض��اً محلول آب��ی و یا 
محل��ول روغن��ی هس��تند. محلول های آبی 
اث��رات خورندگ��ی را افزای��ش می ده��د، 
درحالی که محلول های روغنی دراین مورد 

اثر منفی ندارند.
دو نمون��ه از ح��الل گوگرد ک��ه حاللیت 
گوگرد درآن ها در آزمایشگاه ان�دازه گیری 
شده است، در جدول-1 ذکر گردیده است.

شبیه س��ازی  اي ک��ه درب��اره اث��رات درجه 
ح��رارت گاز و حاللیت گوگرد برای س��ه 
 50°C 80 در لوله مغزی و°C درجه حرارت
در س��رچاه و C°25 در تجهیزات سرچاهی 
درگازهای اس��یدی )H2S( در فش��ار جزئی 
200psi و CO2 درفش��ار جزیی 50psi انجام 

ش��ده است، در جدول- 2 نش��ان داده شده 
است.

طراح��ی فرآیند بازیافت گوگ��رِد عنصرِی 
جام��د در تأسیس��ات س��رچاهی از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت، زیرا اختالط آن با 
گاز و مایعات گازی و آب در مرحله تزریق 

و نحوه جداس��ازی حالل از سیاالت مزبور 
در سرچاه، باید توجیه کافی فنی و اقتصادی 

داشته باشد.
فرآین��د س��رچاهی  ش��کل-5 ش��ماتیک 
جداس��ازی و بازیاف��ت ح��الل را نش��ان 
می دهد. الزم به ذکر است هرگونه کاهش 
درفش��ار و درجه حرارِت سایر فرآیندهای 
ذکرشده، موجب رسوب گوگرد عنصری 
جام��د می گردد و لذا، اث��رات آن باید در 
تجهیزاتی که برای جداس��ازی و بازیافت 
درنظر گرفته ش��ده اس��ت ، مورد بررس��ی 

قرار گیرد.
فرآین��د بازیاف��ت حالل از یک س��و باعث 
کاهش قابل مالحظه دورریز مایعات زائد و 
کمک به محیط زیست می گردد و از سوی 
دیگر، می تواند به اقتصاد تولید گاز کمک 

نماید.
فرآین��د بازیاف��ت ح��الل، عمدت��اً ش��امل 
س��یال  از  مایع��ات  جداس��ازی  فرآین��د 
آب  چاه )تفکیک کنن��ده  از  حاص��ل 
گاز  س��ه فازی آب،  تفکیک کنن��ده  آزاد، 
و  ح��الل  س��ردکردن   ، هیدروکرب��ن(  و 
جداس��ازی گوگرد عنصری جامد از طریق 

فیلتراسیون است)شکل-6( 
به ج��ای  کریستالیزاس��یون11  فرآین��د 
تبرید12م��ورد توج��ه قرارگرفته اس��ت و 
بای��د ویژگی ه��ای آن باتوجه ب��ه ترکیبات 

هیدروکربنی مورد بررسی قرار گیرد.
ازآنجایي ک��ه راهیابی گوگ��رد عنصری و 
ورود آن به واحدهای پایین دستی می تواند 
مش��کالت عدیده  اي را به وجود آورد، لذا 
استفاده از حالل گوگرد دراین واحدها نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
برای آن که از ته نش��ینی گوگ��رد عنصری 
جام��د در تجهیزات خنک کننده جلوگیری 
ش��ود، بای��د حالل گوگ��رد در باالدس��ِت 
تا  تجهی��زات خنک کنن��ده تزریق گ��ردد 

لوله ها دچار گرفتگی و در نتیجه قطع تولید 
نگردند.

تزریق ح��الل گوگرد گرچ��ه از گرفتگی 
می توان��د  ول��ی  می کن��د،  جلوگی��ری 
آلوده کننده حالل و یا کاتالیست فرآیندهای 

پایین دستی شود.

4-خوردگی ناشی از ته نشینی گوگرد
گازترش تولیدی از مخزن ش��امل گازهای 
H2S ، CO2 و N2 ب��وده و معم��والً با آب و 

نمک و میعانات گازی همراه است.
گاز H2S در فش��ارهای ب��اال ب��ه تنهای��ی، 
خوردگ��ی از ن��وع ترک13 در ف��والد  را 

ایجاد می کند.
گاز H2S در محیط آبی، خوردگی شیمیایی 

ایجاد می کند.
گاز CO2 در محی��ط آب��ی نی��ز خوردگی 

شیمیایی ایجاد می کند.
کلر موج��ود در آب نمک، خوردگی نوع 
را   Chloride stress corrosion cracking

ایجاد می کند و بر فوالد آلیاژی نیز اثرگذار 
است.

درصورتی ک��ه گاز ت��رش تولیدی ش��امل 
گوگ��رد عنص��ری جامد باش��د، خوردگی 
دیگری به خوردگی های فوق می افزاید که 
اثرات خوردگی آن می تواند بس��یار شدید 

باشد.
گوگ��رد عنص��ری جام��د که در ش��رایط 
کاهش فشار و درجه حرارت در لوله مغزی 
چاه ته نش��ین می ش��ود، با آِب تولید ش��ده 
از مخ��زن گازی، باع��ث خوردگی س��طح 
فوالدی می ش��ود. انحالل گوگرد عنصری 
در ح��الل گوگرد از خوردگی س��طح فلز 
تاح��دودی جلوگیری می کن��د. از این رو، 
تزریق ماده بازدارنده خوردگی می تواند از 

این نوع خوردگی جلوگیری نماید.
هرچه تجمع گوگ��رد جامد در محیط آبی 
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بر روی س��طح فلز بیشتر باش��د، خوردگی 
عمومی و خوردگی از نوعPitting افزایش 

می یابد.
خوردگ��ی فوالدهای کربن��ی و فوالدهای 
آلی��اژی دربرابر ته نش��ینی گوگرد عنصری 

جامد در محیط آبی تشدید می شود.
متأسفانه تاکنون، مکانیزم)فعل و انفعاالت( 
خوردگ��ی گوگرد عنص��ری جامد به طور 
کامل شناسایی نشده است. دراینجا، نظراتی 
که توس��ط محققان دراین مورد ارائه شده، 

بیان مي گردد:
Maldonado-Zagal و   خوردگ��ی گوگرد 

عنصری جامد را نتیجه به وجود آمدن اسید 
در واکنش هیدرولیز گوگرد می دانند.

١٣ | P a g e 
 

  .شود تشديد مي در محيط آبي جامد گوگرد عنصري نشيني تهخوردگي فوالدهاي كربني و فوالدهاي آلياژي دربرابر 
 ،دراينجا .ي نشده استيشناسا طور كامل بهجامد  گوگرد عنصريخوردگي ) فعل و انفعاالت(مكانيزممتأسفانه تاكنون، 

  :گردد ، بيان ميدراين مورد ارائه شدهان محققكه توسط  نظراتي
Maldonado‐Zagal  وBoden  وگرد وجود آمدن اسيد در واكنش هيدروليز گ هجامد را نتيجه ب گوگرد عنصريخوردگي

  .دانند مي
S8 (solid) + 8 (H2O liquid)         6H2S(aq) + 2H2 S04(aq) 

Mac Donald et al. سولفيد نيروي محركه در سيستم خوردگي  ي بين آهن و پلييست كه واكنش الكتروشيمياا آن بر
  .باشد مي

(χ-1) Fe + Sγ-1.S2- + 2H+         (χ-1) Fe S + H2S + Sγ-χ 

G. Schmitt داند ميعامل خوردگي  ،ي ديگري را كه احياء كاتوديكي استيمكانيزم الكتروشيميا.  
Fe + Sχ+1 + 2ē            Fe Sχ + S2-  

تماس آن با  ،شود ميخوردگي باعث ايجاد  ،جامد گوگرد عنصريكه  كند ميعاملي كه ثابت ، هاي فوق نظر از واكنش صرف
  .شود جامد در آب حل نمي عنصريگوگرد هرچند ،فلز در حضور آب است

و  در گاز CO2و  H2S، درصد  pHجامد با فلز، درجه حرارت،  گوگرد عنصريفرآيند خوردگي بستگي به تماس  ،طوركلي هب
  .هستندآهن و سولفور آهن  ،جامد گوگرد عنصريناشي از  محصوالت فرآيند خوردگي. ميزان كلر موجود در گاز دارد

توان انتظار داشت  همواره مورد سوال است و نمي، دن گوگردكردر حل به چاه گاز ترش ي فرآيند تزريق حالل گوگرد يكارا
مربوط به ساير تزريق مواد بازدارنده  ،رو از اين. جامد را از روي سطح فلز پاك كند گوگرد عنصريكه بتواند تا آخرين ذرات 

و نمود بيشتري دقت  ددرانتخاب آن باي اما .استفاده قرار گيرد تواند مورد ي ميبراي جلوگيري ازاين نوع خوردگها،  خوردگي
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ،واكنش آن درمجاورت با حالل

گوگرد ي با يحالل شيميا(ييشوند يكي حالل فيزيكي و ديگري حالل شيميا نوع تقسيم مي حالل گوگرد به دو ،طوركلي هب
  .)دهد سولفيد پايه روغني مي كند و پلي جامد واكنش مي عنصري

رو حالل گوگرد و  ، از اينكند تشديد ميرا خوردگي فلز  ،آيد وجود مي هسولفيدي كه در فرآيند تجزيه ب پلي حالل گوگرد و
  .مورد بررسي قرار داد باهم دماده بازدارنده گوگرد را باي

در درجه  ها مراتب در آزمايشگاه بررسي شود و آزمايش دباي ،ندهبراي اطمينان از اثرات متقابل حالل گوگرد و ماده بازدار
  .حرارت و فشار باال انجام شود

حالل ماده بازدارنده خوردگي با  اختالط، جامد گوگرد عنصريمشاهدات نشان داده است كه در خطوط لوله گاز ترش حاوي 
 دبراي پاك كردن آن از روي سطح فلز باي كند كه تركيب سختي را بر روي سطح فلز ايجاد مي ،جامد گوگرد عنصري
  .ديده شودتدارك خاصي 

هاي مورداشاره از اهميت خاصي برخوردار  انتخاب فلز مناسب براي لوله مغزي چاه و مقاومت آن در برابر انواع خورندگي
  .است

 اما ،دهد واع خوردگي نشان ميمقاومت خوبي درمقابل انبراي لوله مغزي چاه نيكل درصد باالي استفاده از آلياژ فوالدي با 
طور  هب اين نوع از آلياژها، جامد را در خود دارند گوگرد عنصرياي از عوامل خورنده از جمله  ي كه مجموعهيها در چاه

  .صددرصد كارايي نداشته است

Mac Donald et al. عقیده دارد که واکنش 

الکتروش��یمیایی بی��ن آهن و پلی س��ولفید، 
نیروی محرکه در سیستم خوردگی می باشد.
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S8 (solid) + 8 (H2O liquid)         6H2S(aq) + 2H2 S04(aq) 

Mac Donald et al. سولفيد نيروي محركه در سيستم خوردگي  ي بين آهن و پلييست كه واكنش الكتروشيمياا آن بر
  .باشد مي

(χ-1) Fe + Sγ-1.S2- + 2H+         (χ-1) Fe S + H2S + Sγ-χ 

G. Schmitt داند ميعامل خوردگي  ،ي ديگري را كه احياء كاتوديكي استيمكانيزم الكتروشيميا.  
Fe + Sχ+1 + 2ē            Fe Sχ + S2-  

تماس آن با  ،شود ميخوردگي باعث ايجاد  ،جامد گوگرد عنصريكه  كند ميعاملي كه ثابت ، هاي فوق نظر از واكنش صرف
  .شود جامد در آب حل نمي عنصريگوگرد هرچند ،فلز در حضور آب است

و  در گاز CO2و  H2S، درصد  pHجامد با فلز، درجه حرارت،  گوگرد عنصريفرآيند خوردگي بستگي به تماس  ،طوركلي هب
  .هستندآهن و سولفور آهن  ،جامد گوگرد عنصريناشي از  محصوالت فرآيند خوردگي. ميزان كلر موجود در گاز دارد

توان انتظار داشت  همواره مورد سوال است و نمي، دن گوگردكردر حل به چاه گاز ترش ي فرآيند تزريق حالل گوگرد يكارا
مربوط به ساير تزريق مواد بازدارنده  ،رو از اين. جامد را از روي سطح فلز پاك كند گوگرد عنصريكه بتواند تا آخرين ذرات 

و نمود بيشتري دقت  ددرانتخاب آن باي اما .استفاده قرار گيرد تواند مورد ي ميبراي جلوگيري ازاين نوع خوردگها،  خوردگي
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ،واكنش آن درمجاورت با حالل

گوگرد ي با يحالل شيميا(ييشوند يكي حالل فيزيكي و ديگري حالل شيميا نوع تقسيم مي حالل گوگرد به دو ،طوركلي هب
  .)دهد سولفيد پايه روغني مي كند و پلي جامد واكنش مي عنصري

رو حالل گوگرد و  ، از اينكند تشديد ميرا خوردگي فلز  ،آيد وجود مي هسولفيدي كه در فرآيند تجزيه ب پلي حالل گوگرد و
  .مورد بررسي قرار داد باهم دماده بازدارنده گوگرد را باي

در درجه  ها مراتب در آزمايشگاه بررسي شود و آزمايش دباي ،ندهبراي اطمينان از اثرات متقابل حالل گوگرد و ماده بازدار
  .حرارت و فشار باال انجام شود

حالل ماده بازدارنده خوردگي با  اختالط، جامد گوگرد عنصريمشاهدات نشان داده است كه در خطوط لوله گاز ترش حاوي 
 دبراي پاك كردن آن از روي سطح فلز باي كند كه تركيب سختي را بر روي سطح فلز ايجاد مي ،جامد گوگرد عنصري
  .ديده شودتدارك خاصي 

هاي مورداشاره از اهميت خاصي برخوردار  انتخاب فلز مناسب براي لوله مغزي چاه و مقاومت آن در برابر انواع خورندگي
  .است

 اما ،دهد واع خوردگي نشان ميمقاومت خوبي درمقابل انبراي لوله مغزي چاه نيكل درصد باالي استفاده از آلياژ فوالدي با 
طور  هب اين نوع از آلياژها، جامد را در خود دارند گوگرد عنصرياي از عوامل خورنده از جمله  ي كه مجموعهيها در چاه

  .صددرصد كارايي نداشته است

G. Schmitt مکانیزم الکتروشیمیایی دیگری 

را ک��ه احیاء کاتودیکی          اس��ت، عامل 
خوردگی مي داند.
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(χ-1) Fe + Sγ-1.S2- + 2H+         (χ-1) Fe S + H2S + Sγ-χ 

G. Schmitt داند ميعامل خوردگي  ،ي ديگري را كه احياء كاتوديكي استيمكانيزم الكتروشيميا.  
Fe + Sχ+1 + 2ē            Fe Sχ + S2-  

تماس آن با  ،شود ميخوردگي باعث ايجاد  ،جامد گوگرد عنصريكه  كند ميعاملي كه ثابت ، هاي فوق نظر از واكنش صرف
  .شود جامد در آب حل نمي عنصريگوگرد هرچند ،فلز در حضور آب است

و  در گاز CO2و  H2S، درصد  pHجامد با فلز، درجه حرارت،  گوگرد عنصريفرآيند خوردگي بستگي به تماس  ،طوركلي هب
  .هستندآهن و سولفور آهن  ،جامد گوگرد عنصريناشي از  محصوالت فرآيند خوردگي. ميزان كلر موجود در گاز دارد

توان انتظار داشت  همواره مورد سوال است و نمي، دن گوگردكردر حل به چاه گاز ترش ي فرآيند تزريق حالل گوگرد يكارا
مربوط به ساير تزريق مواد بازدارنده  ،رو از اين. جامد را از روي سطح فلز پاك كند گوگرد عنصريكه بتواند تا آخرين ذرات 

و نمود بيشتري دقت  ددرانتخاب آن باي اما .استفاده قرار گيرد تواند مورد ي ميبراي جلوگيري ازاين نوع خوردگها،  خوردگي
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد ،واكنش آن درمجاورت با حالل

گوگرد ي با يحالل شيميا(ييشوند يكي حالل فيزيكي و ديگري حالل شيميا نوع تقسيم مي حالل گوگرد به دو ،طوركلي هب
  .)دهد سولفيد پايه روغني مي كند و پلي جامد واكنش مي عنصري

رو حالل گوگرد و  ، از اينكند تشديد ميرا خوردگي فلز  ،آيد وجود مي هسولفيدي كه در فرآيند تجزيه ب پلي حالل گوگرد و
  .مورد بررسي قرار داد باهم دماده بازدارنده گوگرد را باي

در درجه  ها مراتب در آزمايشگاه بررسي شود و آزمايش دباي ،ندهبراي اطمينان از اثرات متقابل حالل گوگرد و ماده بازدار
  .حرارت و فشار باال انجام شود

حالل ماده بازدارنده خوردگي با  اختالط، جامد گوگرد عنصريمشاهدات نشان داده است كه در خطوط لوله گاز ترش حاوي 
 دبراي پاك كردن آن از روي سطح فلز باي كند كه تركيب سختي را بر روي سطح فلز ايجاد مي ،جامد گوگرد عنصري
  .ديده شودتدارك خاصي 

هاي مورداشاره از اهميت خاصي برخوردار  انتخاب فلز مناسب براي لوله مغزي چاه و مقاومت آن در برابر انواع خورندگي
  .است

 اما ،دهد واع خوردگي نشان ميمقاومت خوبي درمقابل انبراي لوله مغزي چاه نيكل درصد باالي استفاده از آلياژ فوالدي با 
طور  هب اين نوع از آلياژها، جامد را در خود دارند گوگرد عنصرياي از عوامل خورنده از جمله  ي كه مجموعهيها در چاه

  .صددرصد كارايي نداشته است

                                   

صرف نظر از واکنش ه��ای فوق، عاملی که 
ثاب��ت مي کند که گوگ��رد عنصری جامد، 
باعث ایجاد خوردگی مي ش��ود، تماس آن 
با فلز در حضور آب اس��ت، هرچندگوگرد 

عنصری جامد در آب حل نمی شود.
به طورکل��ی، فرآیند خوردگی بس��تگی به 
تماس گوگ��رد عنصری جامد با فلز، درجه 
حرارت، pH ، درصد H2S و CO2 در گاز و 
میزان کلر موجود در گاز دارد. محصوالت 
فرآیند خوردگی ناشی از گوگرد عنصری 

جامد، آهن و سولفور آهن هستند.

کارایی فرآیند تزریق حالل گوگرد به چاه 
گاز ترش در حل ک��ردن گوگرد، همواره 
مورد سوال اس��ت و نمی توان انتظار داشت 
که بتواند تا آخرین ذرات گوگرد عنصری 
جام��د را از روی س��طح فلز پ��اک کند. از 
این رو، تزریق مواد بازدارنده مربوط به سایر 
خوردگی ها، ب��رای جلوگی��ری ازاین نوع 
خوردگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
ام��ا درانتخاب آن باید دقت بیش��تری نمود 
و واکن��ش آن درمج��اورت با حالل، مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
به طورکلی، حالل گوگرد به دو نوع تقسیم 
می ش��ود؛ یکی ح��الل فیزیک��ی و دیگری 
حالل ش��یمیایی)حالل ش��یمیایی با گوگرد 
عنصری جامد واکنش می کند و پلی سولفید 

پایه روغنی می دهد(.
حالل گوگرد و پلی سولفیدی که در فرآیند 
تجزیه به وج��ود می آی��د، خوردگی فلز را 
تش��دید می کند. از ای��ن رو، حالل گوگرد 
و م��اده بازدارنده گوگرد را باید باهم مورد 

بررسی قرار داد.
برای اطمینان از اثرات متقابل حالل گوگرد 
و ماده بازدارنده، باید مراتب در آزمایشگاه 
بررسی شود و آزمایش ها در درجه حرارت 

و فشار باال انجام شود.
مش��اهدات نشان داده اس��ت که در خطوط 
لول��ه گاز ترش ح��اوی گوگ��رد عنصری 
جامد ،اخت��الط ماده بازدارن��ده خوردگی 
با حالل گوگ��رد عنصری جام��د، ترکیب 
س��ختی را بر روی س��طح فلز ایجاد می کند 
که برای پاک کردن آن از روی س��طح فلز 

باید تدارک خاصی دیده شود.
انتخاب فلز مناس��ب برای لوله مغزی چاه و 
مقاومت آن در براب��ر انواع خورندگی های 
مورداش��اره از اهمی��ت خاص��ی برخوردار 

است.
اس��تفاده از آلی��اژ فوالدی ب��ا درصد باالی 

نیکل برای لوله مغ��زی چاه مقاومت خوبی 
درمقاب��ل ان��واع خوردگی نش��ان می دهد، 
ام��ا در چاه هایی که مجموع��ه ای از عوامل 
خورن��ده از جمله گوگرد عنصری جامد را 
در خ��ود دارند، این ن��وع از آلیاژها به طور 

صددرصد کارایی نداشته است.
گوگرد عنصری جامد بر روی نش��ت بندها 
)Seals( اثرگذار اس��ت و بای��د در انتخاب 
جن��س نش��ت بندها مانند اورینگ و واش��ر 
به این پدیده توجه ش��ود و جنس مناس��ب 

انتخاب گردد.
در میادین گاز ترش عمیق و پُرفش��ار ایران 
که ته نش��ینی گوگ��رد عنص��ری تنگناهای 
زی��ادی به وجود خواهد آورد، الزم اس��ت 
مس��ئوالن، نگاه ویژه ای داش��ته باشند و در 
اجرای پروژه ه��ای تولید گاز از این مخازن 
از مراک��ز پژوهش��ي و تجارب موسس��ات 
تحقیقاتی و آزمایشگاهی بین المللی استفاده 

نمایند.

نتیجه گیری
باتوجه به مشکالتی که آزادسازی و ته نشینی 
عنصر گوگ��رد جامد در فرایند تولید گاز از 
مخ��زن گاز ترش تا انتق��ال به مصرف کننده 
گاز به وج��ود م��ی آورد و می توان��د باعث 
کاهش جری��ان گاز و در نهای��ت قطع گاز 
ش��ود، زیان های اقتص��ادی و قابل توجهی را 
می تواند در پی داش��ته باشد و توجیه پذیری 
اقتص��اد تولی��د گاز را ب��ه مخاط��ره اندازد. 
مالحظ��ه می گ��ردد که ط��رح تولی��د گاز 
ازاین گون��ه مخازن نیاز به بررس��ی و تجزیه 
و تحلیل بیشتری نس��بت به سایر مخازن گاز 

دارد.
ای��ن بررس��ی و تجزی��ه و تحلی��ل، نیازمند 
نمونه های بیشتر از گستره مخزن گاز می باشد 
و مدل های ترمودینامیکی و رفتار فازی سیال 
باید با توجه به وجود گوگرد عنصری تعیین، 



26

مقاالت تحلیلي-كاربردي

       منــــابع
 [1] J. Bojes, J. Lerbscher and W.Wamburi, Elemental sul-

fur in 3-phase sour gas systems- is condensate really your 
ally. NACE, Feb. 15-18, 2010, Calgary, Alberta. 

 [2] R. Steudel, B. Eckert, Solid sulfur allotropes. Elemen-
tal sulfur and sulfur-rich componds I. 2003, vol. 230. pp 
1-80. 

 [3] S. Genhua, S. Yunqing, L. Guangyue, L. Dongjiang, 
L. Hongwei., Research on the elemental sulfur deposition 
mechanism in high sulfur gas reservoir by NMR., Inter-
national symposium of the society of core analysts. 2010, 
Oct. 4-7.

 [4] E. Bruner, M.C. place Jr., W.H. Woll., Sulfur solubil-
ity in sour gas. J. Petroleum Technology. 1998. Vol.40. 
no.12.

 [5] F. Adesina, A. Churchill, Predication of elemental 
sulfur saturation around wellbore., Global J. res. In Eng. 
2010. Vol.10.

 [6] Y. Tang, J. Voelker, C.Keskin, Z. Xu, B.Hu, A flow 
assurance study on Elemental sulfur deposition in sour 
gas wells., SPE Annual Technical Conference and Exhi-
bition, 30 October- 2 November 2011, Denver, Colorado, 
USA.

 [7] R.J. Voorhees, R. Thomas, K.J. Kennelley.,Diaryl di-
sulfide solve sulfur deposition problem at sour gas field. 
Oil & Gas J.

 [8] J.J. Carol, Solubility of sulfur in sour gas mixture., 
Proceedings of the 1st  Annual Gas Processing Sympo-
sium, 2009.

 [9] J. Hu, S. He, J. Zhao, Y. Li., Modeling of sulfur plug-

ging in sour gas reservoirs. J. Nat. gas Sci. Eng. 2013 Vol. 
11. pp 18-22.

 [10] C.Y. Sum, G.J. Chen., Experimental and modeling 
studies on sulfur solubility in sour gas. Fluid phase equi-
libria, 2003. Vol. 214, pp.187-195.

 [11] W. Gerdt, Application of alkyl naphthalene absorp-
tion oil as a sulfur solvent in sour-gas wells. SPE Produc-
tion Engineering J. 1991. Vol.6.

 [12] L. J. May, W. Wamburi, Sulfur solvents: understand-
ing operating envelops through laboratory studies and 
field case histories. NACE, Feb. 15-18, 2010, Calgary, 
Alberta.

 [13] S.A Al-Mutairi, A.L. Addulhadi, I.M. Al-Taie. Sour 
gas dehydration system: corrosively and selection in 
the presence of elemental sulfur: CORROSION   2007, 
Nashville, Tennessee.

 [14] H. Fand, B. Brown, D. Young, S. Nesic., Investiga-
tion of Elemental sulfur corrosion mechanism. CORRO-
SION 2011, March 13-17, 2011, Houston, Texas.

 [15] H. Sun, H. Fang, J. Davis, R. Hudgins, Elemental 
Sulfur Corrosion and Inhibition in the Presence of Sulfur 
Solvent, CORROSION 2011, March 13-17, 2011, Hous-
ton, Texas.

 [16] GerdtWilken, Effect of environmental factors on 
down hole sour gas corrosion, CORROSION 96, March 
24-29, 1996, Denver.

 [17] Q. Liu, AncaDiaconu, Elemental sulfur uptake and 
corrosion protection in sour gas system. CORROSION 
2012, March 11-15, 2012, Salt Lake City, Utah.

       پا نویس ها
1.Elemental Sulfur
2.plugging
3.Corrosion
4.Deposition
5.Formation fluid

6. Wellbore formation fluid
7. Tubing fluid
8. Surface facilities & flow lines
9. Deposition model
10. irreducible initial water

11. Crystallization
12. Cooling
13. Stress Corrosion Cracking

طراحی و تدوین ش��ود و الزامات آزمایشگاه 
ش��رایط  و  نمونه ه��ا  ان��واع  درخص��وص 
نمونه برداری و ابزارهای خاص نمونه برداری 
برای این گونه مخازن مشخص گردد.طراحی 
و س��اخت پایلوت برای دستیابی به اطالعات 

بیش��تر درخصوص حاللیت گوگ��رد با گاز 
سنتز مش��ابه با ترکیبات و شرایط مخزن برای 
ش��ناخت از رون��د آزادس��ازی و ته نش��ینی 
گوگرد بر روی مغزه ه��ای انتخابی می تواند 
در بررسی نرخ تولید گاز در طول عمر مخزن 

و بهینه سازی جریان گاز از چاه ها ، اطالعات 
مفی��دی را ارائه نماید. باتوجه به مش��کالتی 
که کاهش فش��ار درمخزن به وجود می آورد، 
چگونگی نگهداری فش��ار مخ��زن با تزریق 

سیال مناسب باید مورد مطالعه قرار گیرد.  


