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

فرآوري گازهاي ترش هیدروکربوري، یکي از مهم ترین مواردي است که در صنایع نفت و گاز  نگراني ها و مشکالت زیادي 
براي مهندسین تولید و بهره برداري ایجاد مي کند. این گروه از گازهاي هیدروکربوري عالوه بر اجزاي آلي شامل ترکیبات دي 
اکسید کربن، سولفید هیدروژن، مرکاپتان ها و ... نیز است که در حضور آب باعث خوردگي تجهیزات و خطوط لوله فرآیندي 
و انتقال خواهد شد. اگرچه عالوه بر رعایت الزامات استاندارد در حین مراحل ساخت تجهیزات و خطوط لوله فرآیندي گاز 
ترش، واحدهاي شیرین س��ازي گاز با حذف اجزاء خورنده نیز به تقلیل هزینه هاي ناش��ي از خوردگي کمک کرده است، اما 
فرآوري گازهاي ترش همچنان آسیب تجهیزات و هزینه هاي عملیاتي مربوطه را به دنبال دارد. علي رغم همه تمهیدات در 
نظر گرفته ش��ده، وجود سولفید هیدروژن و ترکیبات ترش در تجهیزات ابتدایي و باالدستي فرآیند شیرین سازي، به عنوان 
یک منبع خطر بالقوه برشمرده مي شود و جهت حفظ تولید پایدار الزم است این تجهیزات مورد پایش و بررسي دقیق تر قرار 
گیرند. بر این اساس، در نظر گرفتن برخي اقدامات در هنگام تعمیرات یا تعمیرات اساسي واحدهاي فرآورش گازهاي ترش و 
استفاده از تجربیات موجود در واحدهاي عملیاتي مشابه ضرورت دارد که این موضوع رویکرد اصلي این پژوهش است. مطالعه 
پیش رو در خصوص عارضه یابي فیلترهاي ورودي واحد شیرین سازي گاز همراه یکي از میادین هیدروکربوري کشورمان بوده 

که جزئیات آن در زمان تعمیرات اساسي دوساالنه بررسي شد .

واژگان كلیدی:
واحد شیرین سازي ، سولفید آهن ، 

خنثي سازي

تاریخ ارسال نویسنده: 96/10/11
تاریخ ارسال به داور: 96/10/24
تاریخ پذیرش داور: 96/12/08

عارضه یابي علل خرابِي المان هاي فیلتر گاز ترش ورودي واحد شیرین سازي 
یکي از كارخانجات فرآوري گاز

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

این تحقی��ق به مطالعه م��وردي علل خراب��ي فیلتره��اي ورودي واحد 
شیرین س��ازي یکي از کارخانجات فرآورش گاز مي پردازد. این کارخانه 
به منظ��ور فرآورش مق��دار 180 میلیون ف��وت مکع��ب در روز گازهاي 
ت��رش با ش��رایط فرآین��دي دم��اي C° 33/3 و فش��ار 38/6 ب��ار طراحي 
ش��ده اس��ت. خ��وراک ورودي عالوه ب��ر ترکیب��ات آل��ي هیدروکربني 
ش��امل )Mol(PPM 13000 س��ولفید هیدروژن،)PPM)Mol. 27900 دي 
اکس��ید کربن و مرکاپتان ها اس��ت. در این واحد پس از دریافت گاز ترش 
ورودي از واحد تقویت فش��ار، شیرین سازي گاز صورت گرفته و مایعات 
گازي پس از استحصال بعنوان بخشي از خوراک پتروشیمي و گاز سبک 
جهت تزریق در یکي از میادین نفتي ارسال می شود. با توجه به اهداف مورد 
نظر، واحد شیرین سازي گاز با استفاده ازمحلول شیرین ساز دي اتانول آمین 
با غلظت وزني 30 درصد آمین درمحلول برای حذف س��ولفید هیدروژن 
و دي اکس��ید کربن در م��دار عملیاتي قرار دارد و غلظ��ت گاز هیدروژن 
 20 ppmMol 4 و غلظت گاز دي اکسید کربن به  ppmMOL سولفوره به
تقلیل مي یابد. تجهیزات این واحد شامل مخزن مایع گیر گاز ترش ورودي، 
فیلت��ر گاز ترش ورودي، برج تماس با آمین، مخزن مایع گیر گاز ش��یرین 
خروج��ي، خنک کننده هوایي آمین، برج احیاء آمین، مبدل حرارتي آمین 

سبک/غني و غیره است )شکل-1( ]1[.

1- شرح موضوع بروز مشکل
 فیلتر گاز ترش ورودي در واحد شیرین س��ازي برای جداسازي قطرات 
مای��ع و ذرات جامد از گاز طراحي و نصب ش��ده که از دو محفظه تحت 

فشار تشکیل شده است. یک محفظه شامل 38 عدد المان فیلتر برای حذف 
ذرات جامد و محفظه دوم ش��امل تیغه هایي برای حذف قطرات مایع  است 
و پوش��ش المان هاي فیلتر از ماده پلیمري پلي استر س��اخته شده است. این 
واحد شیرین سازي برای انجام تعمیرات اساسي دوساالنه و بررسي وضعیت 
دروني تجهیزات از س��رویس خارج شد و برخي فعالیت هاي الزم ازجمله 
تخلیه فش��ار، مسدودس��ازي کلي وجزئي، بخارزني با هدف ایجاد محیط 
ایمن بازرسي انجام ش��د. پس از حصول اطمینان از شرایط کارکرد ایمن، 
درب نفررو تجهیزات از جمله فیلتر گاز ترش ورودي واحد شیرین س��ازي 
باز شد. در بررسي وضعیت ظاهري المان هاي فیلتر )چشمي(، مشاهده شد 
که پوشش پلي استري در بس��یاري از موارد در طول المان هاي فیلتر دچار 
سوختگي شده و حلقه هاي الستیکي نشت بندي در محل اتصال فیلترها به 
قسمت بیروني نگهدارنده، بطور کامل از محل نشیمن گاه خارج شده است. 
همچنین مقدار زیادي رسوب در کف محفظه فیلتر جمع شده است. بنابراین 

 1    جانمایي تجهیزات واحد شیرین سازي گاز

 مقدمه
 

 گازش ي يكي از كارخانجات فرآورسازشيريناين تحقيق به مطالعه موردي علل خرابي فيلترهاي ورودي واحد 
شرايط فرآيندي گازهاي ترش با ميليون فوت مكعب در روز  180اين كارخانه به منظور فرآورش مقدار پردازد. مي

تركيبات آلي هيدروكربني شامل  برعالوهخوراك ورودي  طراحي شده است.بار  6/38 و فشار C° 3/33دماي 
PPM)Mol.( 13000 ولفيد هيدروژنس، PPM)Mol.( 27900 اين در  .است هادي اكسيد كربن و مركاپتان

مايعات گازي پس ي گاز صورت گرفته و سازشيرين ،از واحد تقويت فشار گاز ترش وروديپس از دريافت  واحد
با . شودميارسال در يكي از ميادين نفتي  جهت تزريقگاز سبك و پتروشيمي  بعنوان بخشي از خوراكاز استحصال 

 30لظت وزني دي اتانول آمين با غ سازشيريني گاز با استفاده ازمحلول سازشيرينتوجه به اهداف مورد نظر، واحد 
و غلظت گاز  در مدار عملياتي قرار دارد حذف سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن برايدرصد آمين درمحلول 

واحد  اين تجهيزات. يابدميتقليل  molppm 20و غلظت گاز دي اكسيد كربن به  molppm  4 هيدروژن سولفوره به
گير گاز شيرين ورودي، برج تماس با آمين، مخزن مايعگير گاز ترش ورودي، فيلتر گاز ترش مخزن مايعشامل 

  .]1[ (1-)شكلاست ، مبدل حرارتي آمين سبك/غني و غيره كننده هوايي آمين، برج احياء آمينخروجي، خنك
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یک گروه از مهندس��ین فرآیند، بازرسي فني، خوردگي فلزات و عملیات 
کارخانه برای بررسي موضوع و ریشه یابي علل حادثه تشکیل شد. 

- بررسي شرایط فرآیندي )دما، فشار و مقدار جریان( گاز ترش ورودي
- اخذ نمونه از رسوب و ارسال به آزمایشگاه

- انجام آزمایشات الزم بر روي نمونه
- تحلیل نتایج حاصل از آزمایش و بررسي هاي انجام شده

2- نتایج آزمایش نمونه رسوب
نمونه ارسالي به آزمایشگاه نشان دهنده موارد زیر بود:

- وضعیت ظاهري رسوب، پولکي شکل و در اندازه هاي ریز و درشت بوده 
که عمدتاً جذب آهنربا مي شود. رنگ رسوب، سیاه گزارش شد.

- مواد تش��کیل دهنده رس��وب حدود 99/55 درصد وزني معدني بوده که 
48/45 درصد وزني آهن و 38/42 درصد وزني سولفات تشکیل شده است.

- مجموع مقادیر کاتیون ها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم حدود یک 
درصدوزني بود.

- مجموع مقادیر آنیون ها شامل کربنات، سولفید و سلیکات حدود 5 درصد 
وزني بود.

2- تحلیل موضوع
بررس��ي ش��رایط فرآیندي گاز ترش ورودي نش��ان داد که شرایط دما، 
فش��ار و مق��دار گاز ترش ورودي در حدود ش��رایط نرمال بوده اس��ت. با 
توجه به عدم تغییر چش��مگیر در ش��رایط فرآیندي، این شرایط نمي تواند 
علت آسیب دیدگي پوشش پلي اس��تري المان هاي فیلترها باشد. از طرفي، 
فازهاي سیال با دانس��یته هاي متفاوت، اندازه حرکت هاي  متفاوت خواهد 
داشت ]2[. بنابراین با توجه به تفاوت دانسیته محصوالت خوردگي انتقالي 
)از خطوط لوله و واحدهاي باال دستي( با دانسیته ذرات گاز، اندازه حرکت 
ذرات جام��د موجود در گاز ت��رش ورودي با ان��دازه حرکت ذرات گاز 
متفاوت است. این تفاوت باعث مي شود تا ذرات جامد همچون ذرات تیز و 
برنده عمل کند که مي تواند به آسیب دیدگي پوشش پلي استري المان هاي 
فیلتر منجر ش��ود. همچنین حضور س��ولفید هیدروژن در مجاورت زنگ 
آهن ناش��ي از محصوالت خوردگي، س��ولفید آهن   را تولید مي کند]3[. 
اگرچه س��ولفید آهن در شرایط نرمال عملیاتي مش��کلي را ایجاد نخواهد 
کرد، اما پتانسیل ایجاد مشکل را دارد. بعد از انجام فرآیند بخارزني، بخار در 
محفظه اي حاوي 38 عدد المان فیلتر به تله افتاده و با کاهش دماي محیط در 
طول یک ش��بانه روز، تمایل به میعان خواهد داشت. تغییرات حجم بخار و 

مایع تشکیل شده و متعاقب آن تغییر فشار درون محفظه منجر به ورود هوا از 
برخي اتصاالت در نظر گرفته شده براي بخارزني مي شود. بنابراین سولفید 
آهن ضمن خش��ک شدن با اکس��یژن هوا واکنش داده و باعث آزاد شدن 
مقدار زیادي انرژي به صورت حرارت مي ش��ود. حرارت ایجاد شده منجر 
به سوختن پوشش پلي استري المان هاي فیلتر می شود. واکنش هاي توصیف 

کننده شرایط فوق عبارت است ]4[:

)1(
)2(

هاي . واكنششودميهاي فيلتر حرارت ايجاد شده منجر به سوختن پوشش پلي استري المان شود.حرارت مي
 : ]4[است توصيف كننده شرايط فوق عبارت

𝐻𝐻2𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3  → 2𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑆𝑆                                                                     )1( 
4𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 + 3𝑂𝑂2 → 2𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3 + 4𝑆𝑆 + 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐻𝐻𝐻𝐻                                                              )2( 

 
بندي هاي الستيكي مربوط به نشتعث شده تا حلقهناشي از سوختن با حرارت باال كه توان نتيجه گرفتميهمچنين 

 د.شوگاه خود خارج فيلترها از محل نشيمن
 

 گيرينتيجه

 است.عامل اساسي چهار اين رويداد متأثر از  با توجه به تحليل موضوع
 .است و واحدهاي باالدستي گاز ترش انتقال لولهخطوطنتيجه محصوالت خوردگي  ذرات جامد -

 .است آنها دليل اختالف زياد دانسيتهه تفاوت اندازه حركت ذرات جامد با اندازه حركت ذرات گاز ب  -

 در حضور گاز ترش و سطح آهن است. آهنتشكيل سولفيد  -

 است. بخار زنيعمليات دليل نفوذ هوا از برخي اتصالت بعد از انجام ه ب حضور اكسيژن -

 .شودميتوصيه  مشابه جلوگيري از بروز حوادثبراي راهكارهاي زير ، باالبا توجه به موارد 
انتقال خوراك و تأثير آن بر سرعت  دستيلوله باالماده ضدخوردگي در خطوط تزريقمقدار نوع و  -1

 .شود پايش با هدف كاهش توليد محصوالت ناشي از خوردگي خوردگي

بعد از انجام عمليات بخارزني، تجهيزات با استفاده از يك گاز خنثي تحت فشار مثبت نگهداري شود تا  -2
 .دشواز ورود هوا جلوگيري 

ساز مانند پرمنگنات پتاسيم و يا بي كربنات سديم هاي خنثيسازي با استفاده از محلولعمليات خنثي -3
 .انجام شود

همچنین مي توان نتیجه گرفت که حرارت باال ناشي از سوختن باعث شده 
تا حلقه هاي الستیکي مربوط به نشت بندي فیلترها از محل نشیمن گاه خود 

خارج شود.

نتیجه گیري
با توجه به تحلیل موضوع این رویداد متأثر از چهار عامل اساسي است.

1- ذرات جامد نتیجه محصوالت خوردگي خطوط لوله انتقال گاز ترش و 
واحدهاي باالدستي است.

2-  تفاوت اندازه حرکت ذرات جامد با اندازه حرکت ذرات گاز به دلیل 
اختالف زیاد دانسیته آنها است.

3- تشکیل سولفید آهن در حضور گاز ترش و سطح آهن است.
4- حضور اکسیژن به دلیل نفوذ هوا از برخي اتصالت بعد از انجام عملیات 

بخار زني است.
با توجه به موارد باال، راهکارهاي زیر برای جلوگیري از بروز حوادث مشابه 

توصیه می شود.
1- نوع و مقدار تزریق ماده ضدخوردگي در خطوط لوله باالدس��تي انتقال 
خوراک و تأثیر آن بر سرعت خوردگي با هدف کاهش تولید محصوالت 

ناشي از خوردگي پایش شود.
2- بعد از انجام عملیات بخارزني، تجهیزات با اس��تفاده از یک گاز خنثي 

تحت فشار مثبت نگهداري شود تا از ورود هوا جلوگیري شود.
3- عملیات خنثي سازي با استفاده از محلول هاي خنثي ساز مانند پرمنگنات 

پتاسیم و یا بي کربنات سدیم انجام شود.
4- در صورت عدم امکان انجام موارد 2 و 3، الزم است که ترکیبات شامل 
س��ولفید آهن بصورت خیس و یا مرطوب از تجهیز خارج ش��ود. در این 
حال��ت محفظه فیلتر را با آب پر ک��رده و پس از حصول اطمینان از خیس 
شدن المان هاي فیلتر، اقدام به تخلیه آنها و رسوبات شامل سولفید آهن شود.
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