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داوود ايرانشاهي*، عباس نادری فر، دانشگاه صنعتي امیركبیر كیوان طريقتي1، مديريت نظارت بر تولید نفت و گاز

یکي از محصوالت ارزش��مند تولی��دی از مخازن گاز میعاني که در مراحل فرآورش گاز غني در پاالیش��گاه هاي گازي 
قابل تولید اس��ت مخلوطي از پروپان و بوتان مایع اس��ت که به 2LPG مش��هور بوده و ارزش حرارتي مناس��بي جهت 
تأمین س��وخت دارد. معموالً گاز غن��ي تولیدی عالوه بر برش هاي هیدروکربني مختلف، ح��اوي برخي ناخالصي ها از 
جمله آب، هیدروژن س��ولفوره، نیتروژن و ... اس��ت و یکي از اهداف فرآوري گاز تولیدي و محصوالت جانبي آن حذف 
ناخالصي ه��اي مذکور مطابق نیاز مصرف کننده خواهد ب��ود. مثاًل LPG و میعانات تولیدی از هر نوع گاز ترش نیز باید 
عاري از ناخالصي هایي مانند مرکاپتان ها و هیدروژن سولفوره شوند. حذف مرکاپتان ها از پروپان و بوتان معموالً توسط 
س��ود س��وزآور3 انجام می شود و احیاي سود مصرفي در خالص سازي LPG در بس��ترهاي کاتالیزوري صورت مي گیرد 
]1[. این پژوهش به ش��رح فرآیند احیاي سود مصرفي در واحد شیرین سازي LPG به عنوان یکي از محصوالت جانبي 
فرآوري گاز غني ترش یکي از میادین گاز میعاني حوزه ی خلیج فارس مي پردازد و بر عملکرد کاتالیزور به کار رفته در 
این واحد تمرکز دارد. در آخر با توجه به مزایا و معایب کاتالیست ها روش هاي جدید در این زمینه معرفي خواهند شد.
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LPG بررسي شرايط احیاي سود سوزآور از واحد شیرين سازي 
پااليشگاه گازي با استفاده از كاتالیست

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

LPG تولی��دی از محص��والت جانبي ف��رآورش گاز غن��ي یکي از 

میادین هیدروکربني حوزه ی خلیج فارس اس��ت. مخزن گاز میعاني 
مذک��ور از عظیم تری��ن ذخایر گازي کش��ورمان به ش��مار مي رود و 
می��زان هی��دروژن س��ولفوره ی آن در برخي بخش هاي می��دان بالغ 
ب��ر 5000ppm ب��رآورد ش��ده و حاوي ان��واع مرکاپتان ه��ا و اجزاي 
گوگ��ردي نیز هس��ت. مایع��ات هیدروکربن��ي تولی��دی از مخازن 
گاز میعان��ي از باارزش تری��ن فرآورده ه��اي صادرات��ي محس��وب 
C5(  داش��ته، در

 مي ش��وند ک��ه عمدت��اً ب��رش هیدروکربني نفت��ا)+
 RVP=10-12 4 تثبی��ت مي گردند و به نام نفت��ا در پایانه هاي صادرات 
به فروش مي رس��ند. اما در برخي پاالیشگاه ها عالوه بر آن، گازمایع 
)LPG( نیز تولید مي شود. LPG نوعي گازمایع است که عمدتاً از دو 

ترکیب پروپان و بوتان تش��کیل ش��ده و با توجه ب��ه ماهیت گاز غني 
میدان مذک��ور حاوي اجزاي گوگردي اعم از س��ولفید هیدروژن و 
مرکاپتان هاس��ت که باید در واحدهاي عملیاتي از آن حذف گردند. 
بنابراین پروپان و بوتان تولیدی در واحد هاي شیرین س��ازي گازمایع5 
با س��ود )NaOH( خالص سازي مي ش��وند. NaOH مصرفي در واحد 
احیاي کاس��تیک دوباره احیاء و اس��تفاده مي ش��ود ]5و2[. عمده ی 
فرآیند احیاء و بازیابي س��ود در بس��تر کاتالیزوري صورت مي گیرد. 
این مقاله درباره ی توصیف چگونگي عملکرد کاتالیزور مصرفي در 
این واحد است. شماتیک ساده اي از واحد عملیات احیاي کاستیک 

در شکل-1 قابل مشاهده است.

1- خالصه ی فرآيند
همان ط��ور که در ش��کل-1 دیده مي ش��ود گاز غن��ي تولیدي در 
لخته گیر ورودي پاالیش��گاه گازي مورد نظر ب��ه فازهاي گاز، آب، 
مایعات هیدروکربني تفکیک مي ش��ود. گاز جدا شده در واحد هاي 
فرآورش گاز، آماده س��ازي و جهت تأمین سوخت کشور به خطوط 
 H2S لوله ی انتقال ارس��ال مي شود. ابتدا در واحد شیرین سازي مقدار
گاز غني به حد مجاز اس��تاندارد رسیده و س��پس در واحد نم زدایي 
با مکانیزم ج��ذب غربال ملکولي یا جذب س��طحي، رطوبت گاز تا

ppm 0/1 کاه��ش مي یاب��د. س��پس در س��ایر واحد ه��اي عملیات��ي 

پاالیش��گاه، مایعات هیدروکربني از آن تفکیک و در هر پاالیشگاه، 
 NGL  (C2

بس��ته به اهداف طراح��ي، محصوالت متفاوتي اع��م از)+
پروپان، بوتان تولید مي گردد ]3و2[.

میعان��ات تفکیک ش��ده در لخته گیر ورودي نی��ز به صورت نفتا یا 
C5 در واح��د تثبیت میعانات تولید مي ش��ود. اگ��ر جهت محافظت 

+

خط لوله ی انتقال از تش��کیل هیدرات، گلیکول تزریق شده باشد فاز 
آب تفکیک ش��ده به واحد احیاي گلیگول ارسال مي گردد. مایعات 
هیدروکربني به واحد تثبیت میعانات ارسال مي شود. معموالً میعانات 
نفتا با مرکاپتان حدوداً 2700ppm قابل فروش است اما LPG تولیدي 

باید شیرین سازي شود ]3[.

LPG 1-1- گازمايع
انتقال گاز توسط خط لوله همواره با افت فشار و کاهش دما روبرو 

)iranshahi@aut.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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است. این پدیده مي تواند زمینه ی مساعد جداسازي هیدروکربن هاي 
س��نگین از جری��ان گاز را به صورت فاز مایع فراه��م نموده و جریان 
دوفازي ایجاد کند. از طرفي هیدروکربن هاي س��نگین تر از متان چه 
از لح��اظ ارزش حرارتي و چ��ه از نظر به کارگی��ري در فرآیند هاي 
تبدیلي، ترکیبات سودمندي به شمار مي روند. از آنجا که این پژوهش 
بر شیرین س��ازي گاز مایع )LPG( متمرکز است این فرآیند را به طور 
مختصر شرح مي دهیم: مایعات هیدروکربني LPG عالوه بر مصارف 
س��وخت داخلي جهت صادرات نیز مناسب هستند. بنابراین فرآوري 
آنها از گاز طبیعي امري اقتصادي اس��ت. مایعات گازي عموماً تحت 
مکانیس��م هاي مختلف انبس��اط س��یال یا تبرید درصد خلوص انجام 
مي ش��وند و در برج هاي تقطیر درصد خلوص و فش��ار بخارش��ان در 
مش��خصات ترمودینامیکي مطلوب تثبیت مي گردند  ]LPG ]3 عمدتاً 
متشکل از دو نوع ترکیب هیدروکربني پروپان و بوتان با نام شیمیایي 
C3H8 و C4H10 اس��ت. بوتان خود از اجزاي ایزو نرمال بوتان تشکیل 

 LPG ش��ده است. درصد ترکیب پروپان و مشتقات بوتان در مخلوط
بر اس��اس اه��داف مصرف و گاهي بر اس��اس ش��رایط فصلي تعیین 
مي ش��ود. از آنجا که محصول مذکور حاوي اتیل و متیل مرکاپتان ها 
و س��ایر ترکیبات گوگردي اس��ت این دو جری��ان ابتدا به واحد هاي 
مرکاپتان زدایي ارسال مي شود و پس از تبرید به صورت مایع و به طور 

مج��زا به مخ��ازن دو جداره ی ذخیره س��ازي یا به مب��ادي مصرف و 
صادرات ارسال مي گردد ]3[.

2- مركاپیتان زدايي و آبگیري از پروپان و بوتان
جه��ت تولید پروپان و بوتان تولیدی ح��اوي اتیل و متیل مرکاپتان 
و س��ایر ترکیبات گوگ��ردي بیش از حد اس��تاندارد بای��د عملیات 
شیرین سازي مایعات گازی مطابق نیاز خریدار و مصرف کننده انجام 
ش��ود. همچنین ترکیبات گوگردي و گروه هاي مختلف مرکاپتان ها 
ش��امل س��مي ترین و فرارترین آنها )متی��ل و اتیل مرکاپت��ان با وزن 
مولکولي کم( تا مرکاپتان هاي س��نگین )با زنجی��ره ی هیدروکربني 
شاخه دار( هس��تند. مرکاپتان هاي سبک C1-C3 س��مي و فرار، بودار 
و به ش��دت خورنده هس��تند. بنابراین انتقال، ذخیره س��ازي و پاالیش 
میعانات گازي تولیدي مس��ائل و مشکالت عملیاتي و زیست محیطي 
ج��دي به دنب��ال دارد که جهت حل این معضل واحد شیرین س��ازي 

میعانات گازي درنظر گرفته شده است ]2[.
بیش��تر پاالیش��گاه هاي ای��ران جه��ت مرکاپتان زدای��ي از بنزین یا 
نفت س��فید از روش مراکس اس��تفاده مي کنند. ام��ا فرآیند مراکس 
تحت لیسانس ش��رکت آمریکایي UOP است که تهیه ی کاتالیست 
آن در حال حاضر با مش��کالت عدیده اي روبرو اس��ت. بنابراین در 

 1     شماتیک کلي فرآیند پاالیشگاه

ميدان مذكور از دو تركيب پروپان و بوتان تشكيل شده و با توجه به ماهيت گاز غني  مايع است كه عمدتاًگاز
حذف  واحدهاي عملياتي از آن در بايدبوده كه ها و مركاپتانهيدروژن  سولفيداعم از  ياجزاي گوگرد حاوي
سازي خالص (NaOH) با سود 5گازمايعسازي شيرينهاي واحد در يپروپان و بوتان توليد بنابراين .دنگرد
 ءفرآيند احيا يعمده. ]2و5[ دشونو استفاده مي ءاحيا دوبارهتيك سدر واحد احياي كامصرفي  NaOHشوند. مي

اتاليزور مصرفي در توصيف چگونگي عملكرد ك يدربارهاين  گيرد.ي صورت ميروزييابي سود در بستر كاتالو باز
  است.ه شاهدمقابل 1-شكلتيك در سواحد عمليات احياي كا اي از. شماتيك سادهاستاين واحد 
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  شماتيك كلي فرآيند پااليشگاه -1شكل

  
  فرآيند يخالصه-1

ازهاي به ف مورد نظر ورودي پااليشگاه گازي گيرد گاز غني توليدي در لختهشومي ديده 1-طور كه در شكلهمان
سازي و به خطوط هاي فرآورش گاز، آمادهه در واحدگاز جدا شدشود. ي تفكيك مينگاز، آب، مايعات هيدروكرب

گاز غني  S2H رمقداسازي شوند. ابتدا در واحد شيرينمين سوخت كشوري ارسال ميأانتقال جهت ت يلوله
زدايي با مكانيزم جذب غربال ملكولي يا جذب مجاز استاندارد رسيده و سپس در واحد نم به حدتفكيك شده 

هاي عملياتي پااليشگاه، مايعات يابد. سپس در ساير واحدكاهش مي ppm1/0سطحي، رطوبت گاز تا 
+( NGLمحصوالت متفاوتي اعم از ي از آن تفكيك و در هر پااليشگاه بسته به اهداف طراحينهيدروكرب

2C (
  .]2و3[ گرددپروپان، بوتان توليد مي
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حال حاضر به پیش��نهاد پژوهشگاه صنعت نفت جهت مرکاپتان زدایي 
از برش ه��اي نفت��ي از روش DMD اس��تفاده مي گ��ردد. این فرآیند 
برخ��الف مراکس عمومیت فوق العاده اي ب��رای تمام برش هاي نفتي 
و حت��ي نفت خام به عن��وان خ��وراک ورودي دارد و در واقع تمامی 
برش هاي نفتي توسط این فرآیند قابل مرکاپتان زدایي هستند. در این 
فرآیند نیز همانند مراکس، کاتالیست به دوصورت استفاده مي شود؛ 

کاتالیست مایع6 و کاتالیست جامد ]7[.
مکانیس��م شیرین سازي بدین صورت است که با استفاده از محلول 
کاس��تیک، اکس��ایش مرکاپتان ها، در حضور یک کاتالیس��ت معین 
انجام مي ش��ود. بنابرای��ن ابتدا در واح��د تصفیه ی پروپ��ان و بوتان، 
ترکیب��ات گوگردي و مرکاپتان ه��ا، حذف و به دنب��ال آن نم زدایي 
انجام مي ش��ود. شیرین سازي هر یک از محصوالت مذکور بر مبناي 
واکنش مرکاپتان ها با محلول کاس��تیک در مجاورت یک کاتالیزور 
معین صورت مي پذیرد. سپس محلول کاستیک مصرفي جهت احیاء 
و امکان استفاده دوباره به واحد احیاي کاستیک ارسال مي شود ]4[.

3- مکانیسم بازيافت كاستیک
ه��دف از احداث این واحد، احیاي کاس��تیک مصرف��ي در واحدهاي 
شیرین س��ازي میعانات گازي پروپان و بوتان مایع است. همان طور که بیان 
ش��د مرکاپتان هاي موجود در جریان در اثر تماس با کاستیک، جذب آن 

ش��ده و یون مرکاپتاید تولید مي کند. مرکاپتان های موجود در کاس��تیک 
طي واکنش با هوا در حضور کاتالیزور آزاد می ش��وند. به طوری که دماي 
 LCPS3D کاستیک مصرفي بعد از مخلوط شدن با کاتالیستی با نام تجاري
و سپس مخلوط شدن با کاستیک 40 درصد وزني در یک مبدل حرارتي 
تا 45 درجه ی س��انتي گراد افزایش مي یابد و پس از مخلوط شدن با هواي 
تزریق ش��ده وارد اکس��یدایزر می گردد. در این مرحله طي واکنش هوا با 
کاستیک، آب و دي س��ولفات ایل7 تولید شده و مرکاپتان ها8 از کاستیک 
جدا مي شوند. هوا به همراه کاس��تیک و DSO از باالي اکسیدایزر خارج 
شده و وارد جداکننده ی س��ه فازي9 می گردد که به علت اختالف چگالی 
 DSO .موج��ود، هوا در باال قرار گرفته و از باالي ظرف10 خارج مي ش��ود
نیز در وسط قرار گرفته و بعد از خارج شدن از ظرف و فیلتراسیون، جهت 
ذخیره و صادرات به پمپ ارس��اال مي ش��ود. کاستیک که سنگین بوده از 
پائین ظرف خارج و پس از خشک شدن در مبدل حرارتي با یک جریان 
بوت��ان خالص مخلوط ش��ده تا RSH احتمالي موجود جذب بوتان ش��ده 
)شستش��وي بوتان( و دوباره کاس��تیک خالص از این واحد به واحدهاي 
شیرین س��ازي پروپان و بوتان ارسال مي گردد. ش��ماتیک اجزای واحد و 

مسیر کلي فرآیند در شکل-2 ارائه شده است ]5[.

4- تشريح مکانیسم احیاي كاستیک
واکنش-1 احیاي شیمیایي کاستیک است:

 2    شماتیک کلي فرآیند احیاي کاستیک

شماتيك  گردد.ارسال ميپروپان و بوتان سازي به واحدهاي شيرين دوباره واحدبوتان) كاستيك خالص از اين 
  .]5[ ارائه شده است 2- در شكلواحد و مسير كلي فرآيند  ياجزا

  شماتيك كلي فرآيند احياي كاستيك: 2شكل
  
  مكانيسم احياي كاستيك:تشريح -4

  است:كاستيك شيميايي احياي  1-واكنش
2RSH + 1/2O2               RSSR +H2O                                                  (1) 

  
د. ريگواكنش در نزديكي دماي محيط، سرعت مي ،LCPS 30 با نام تجاري مورد استفاده در حضور كاتاليست

داشته و در محلول  كميجرم مولكولي  LPGهاي موجود در مركاتپانمكانيسم عمل بدين صورت است كه 
 آلياجزاي ها از سپس از طريق اكسيداسيون مركاپتانشوند. ميجدا  LPGراحتي از بهحل شده و كاستيك 

  :كنيمتبديل مي 2و3-واكنشدو را به  1- شوند واكنش(پروپان و بوتان) جدا مي
2RSH+2NaOH  2RSNa + 2H2O + 2H2O (extractors)            (2) 
2RSNa + 1/2O2 +H2O   RSSR + 2NaOH (oxidizer) (3) 

گر از بوده و با نيروي ثقلي در يك ظرف تفكيكصورت نامحلول هسولفيد توليدي در كاستيك بدر نهايت دي
وجود دارد كه در  LPGنيز در برش  (COS)سولفيد ديكربنو  S2Hمقداري  شود.محلول كاستيك جدا مي
كه محصوالت نامطلوب احياي كاتاليست  3CO2Naو  S2Naاز جمله هاي سديمي حضور اكسيژن به نمك

  .]5[شوند تبديل ميهستند 

و
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2RSH + 12/O2  RSSR +H2O                                                            )1(
 ،LCPS 30 در حض��ور کاتالیس��ت مورد اس��تفاده با نام تج��اري
واکنش در نزدیکي دماي محیط، س��رعت مي گیرد. مکانیس��م عمل 
بدین صورت اس��ت که مرکاتپان هاي موجود در LPG  به دلیل جرم 
 LPG مولکول��ي کم، در محلول کاس��تیک حل ش��ده و به راحتي از
جدا مي شوند. سپس مرکاپتان ها از طریق اکسیداسیون از اجزاي آلي 
)پروپان و بوتان( جدا مي ش��وند. واکن��ش-1 را به دو واکنش-3و2 

تبدیل مي کنیم:
2RSH+2NaOH  2RSNa + 2H2O + 2H2O (extractors(               

)2(            
2RSNa + 1/ 2O2 +H2O  RSSR + 2NaOH (oxidizer)              

)3(
در نهایت دي س��ولفید تولیدي که در کاستیک نامحلول است در 
یک ظ��رف تفکیک گرو با نی��روي ثقلي از محلول کاس��تیک جدا 
 LPG نیز در برش )COS( و کربن دي سولفید H2S مي شود. مقداري
وج��ود دارد که در حضور اکس��یژن به نمک هاي س��دیمي از جمله 
Na2S و Na2CO3 که محصوالت نامطلوب احیاي کاتالیس��ت هستند 

تبدیل مي شوند ]5[.
حضور دی اکسید کربن  در خوراک نیز مي تواند واکنش مشابهی 
در برداشت باشد که واکنش هاي-5و4 در ظرف جداسازي کاسیتک 

محتمل هستند:
COS + H2O CO2 + H2S                                             )4(
CO2 +2NaOH Na2CO3 + H2O                                  )5(
H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O                                    )6(
COS + 4NaOH Na2S + Na2CO3 + 2H2O             )7(

ضروري اس��ت جهت کاهش مشکالت واحدsulferax  ناشي از 
واکنش هاي نامطلوب جانبي تمهیدات الزم درنظر گرفته شود.

نتیجه گیري
 اگرچ��ه حذف مرکاپتان ها از LPG به دلیل مفروضات باال ضروری 
است اما از آنجا که این محصول بي بو و بي رنگ است عالمتي براي 
تش��خیص نش��ت آن وجود ندارد. حال آنکه حضور درصد کمي از 

مرکاپتان ها به رفع این مشکل کمک مي کند ]5[.
  ب��ا توج��ه به واکنش هاي بیان ش��ده در تش��ریح مکانیس��م احیاي 
کاس��تیک، عالوه بر واکنش هاي اکسیداس��یون و احیاي کاستیک، 

موارد نیز قابل مالحظه است:
الف( احتمال هرزروی کاس��تیک در مراحل احیاء وجود دارد و باید 

کمبود آن جبران شود.
ب( حضور نمک هاي س��دیمي در این واح��د کارآیي واحد احیاي 
کاس��یتک را کاهش مي دهد. تجمع نمک هاي سدیمي در این بخش 

باعث تشکیل رسوب و مزاحمت هاي ناشي از آن شده است ]5[.
ج(با توجه به اینکه کاتالیس��ت هاي مورد استفاده پس از مدتي اشباع 
ش��ده و از کارایي و عملکرد آنها کاسته مي شود در تحقیقات اخیر، 
فرآیند احیاي کاتالیست ها بر اساس ارزش حرارتي، هوشمند خواهد 

گردید. این موضوع در حال حاضر در دست تحقیق است ]5[.
 همان طور که بیان شد این فرآیند، جایگزین فرآیند مراکس است 
و ع��الوه بر آنکه جهت مرکاپتان زدای��ي از برش هاي نفتي، دامنه ی 
کاربرد وسیع تري دارد ظرفیت جذب کاتالیست مورد استفاده ی آن 
نیز چندین برابر کاتالیس��ت مورد استفاده در فرآیند مراکس است؛ 
یعنی روي الیاف کربني نش��انده ش��ده و به صورت رول درون برج 

قرار مي گیرد ]7[.


