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مقاالت تحليلي-كاربردي

ايستگاه تقويــــــ

ايسـتگاه هاى تقويـت فشـار كـه در جـوار واحدهاى 
بهره بـردارى احداث شـده اند، گازهاى غنـى را كه طى 
مراحـل دوم و سـوم و چهـارم تفكيـك در واحدهاى 
بهره بـردارى از نفـت جـدا مى شـوند، دريافـت و پس 
از فشرده سـازى و جـدا كـردن مايعـات گازى از آنها، 
محصـوالت نهايى خود را به صـورت گاز و مايعات گازى 
بـراى انجام فـرآورش و پااليـش بيشـتر روى آنها، به 

كارخانجات گاز و گاز مايع ارسال مى كنند.

گاز و مايعـات گازي خروجي از آخرين ظرف 
مايع گير، توسـط دو خـط لوله مجـزا از اين 
ايسـتگاه هـا خـارج و بخــش عمـده اي از 
آن پـس از انجــام فرآينـد مـايع گيري در 
واحدهاي گاز و گاز مايع، براي تأمين خوراك 

واحدهاي پتروشيمي ارسال مي شود.

 در ايـن مرحلـه فشـار گاز مرحلـه دوم 
تفكيك با فشـار افزايي توسـط كمپرسور 
به اندازه فشـار گاز مرحله اول تقويت مي 

شود.

سيستم  PIPING ايستگاه تقويت فشار گاز
خط ورودى به ايستگاه كه معموالً  هم اندازه خط مى باشد. 

هدرهاى ورودى و خروجى اسكرابرها كه هم اندازه هدر ورودى مى باشد. 
هدرهاي ورودى و خروجى كمپرسور

هدر برگشتي كمپرسور
خطوط ورودى و خروجى كمپرسورها كه اندازه آنها از هدر اصلى كوچك تر است. 

برگشتي خود ايستگاه 
خطوط خروجى ايستگاه

خطوط ونت و درين
خطوط سوخت توربين

خطوط هواى مصرفى تجهيزات 
انواع شيرهاي موجود در ايستگاه 

شيرهاى كنترل كه جهت كنترل كردن نره جريان سيال در يك لوله به كار مى روند.
شيرهاى زانويى 

 Split Body  شيرهاى دو تكه 
 (Cage) شيرهاى سيلندر و پيستونى

 شيرهاى ديافراگمى ساندرس 
 شيرهايى كه حركت آنها به صورت دورانى است: 

 شيرهاى پروانه اى 
 شيرهاى پالگ با سيلندر خارج از مركز 

 شيرهاى پالگ دورانى خارج از مركز 
 (Ball Valve)  شيرهاى توپى  

 Valve  Actuators    محركه شيرها
 Hand  Operated Actuators    1- محرك هاى دستى

 Peneumatic Actuators    2- محرك هاى نيوماتيك
  Diaphragm  Type  Actuators   الف) محرك هاى ديافراگمى

ب) محرك هاى نيوماتيك سيلندر پيستونى 
3- سيستم محرك هيدروليك 

محرك هاى هيدرو استاتيك (هيدرو مكانيكى) 
 Gas over Oil Actuators   4- محرك هاى گاز بر روى روغن

5 محرك گاز روى روغن ساده 
 (Actuator)  عـامـل محـركـه شيـر

انواع Actuator ها 
Actuatorهاى ديافراگمى 

Actuator پيستونى 
 Actuatorالكتروهيدروليكى 

Actuator الكترومكانيكى 
 Positioner

اسكرابرها: براى فيلتراسيون و جدا كردن مايعات گـازى از گـاز ورودى به ايستگـاه استفاده مى شوند. در هر ايستگاهى بسته به نوع و ظرفيت 
اسكرابرها و همين طور حداكثر ظرفيت نرخ جريان عبورى از ايستگاه ها تعداد اسكرابرها متفاوت است.

ايستگاه تقليل فشار گاز  (S.G.S): در هر ايستگاهى با توجه به نياز سوخـت تجـهيزات موجود (توربين گازي،  مولـد بـرق اضطـرارى ايستگـاه 
كـه موتور مربوطـه گـازوئيلى يـا گـازى است و مصـرف انرژى ساختمان ها وهيتر گازى) ايستگاه تقليل فشار گاز در نظر گرفته مى شود. 

 Gas Cooler
سيستم گرمايش سوخت توربين 

واحد تأمين هواي ايستگاه 
كمپرسور هواي  (Air Compressor)توربين گاز 

سيستم برق شهري و اضطراري ايستگاه 
 Switch Room  بانك خازن مورد استفاده در

سيستم كنترلي ايستگاه و اتاق كنترل 
 (SCS  (Supervisory Control System سيستم

 (ESS (Emergency Shutdown System  سيستم
 (F&G  (Fire & Gas  سيستم

 (UCP (Unit Control Panel پنل كنترل واحد
 (RTU (Remote Terminal Unit  سيستم

 (PMS (Program Management System  سيستم
 (Mimic)  تابلو راهنماى ايستگاه

 (H.V.A.C)  سيستم خنك كننده
اتاق باترى (Battery Room) يا برق DC ايستگاه  
 (UPS (Untraptable Power Supply  دستگاه

دستگاه شارژر

تهيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

معرفى ايستگاه تقويت فشـــــ

 قسمت هاى تشكيل دهنده ايستگاه تقويت 
فشار 

مرحله نهايي ايستگاه تقويت 
فشار گاز

مرحله دوم ايستگاه تقويت فشار 
گاز 

ايستگاه تقويت فشار گازتزريق گاز به مخزن نفتي
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ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره 102 / تير ماه 1392

      

ــــــــت فشار گاز 

 در ايـن مرحله فشـار گاز مرحله 
سوم تفكيك با فشار افزايي توسط 
كمپرسور به اندازه فشار گاز مرحله 

دوم تقويت مي شود.

 در اين مرحله فشار گاز مرحله 
چهارم تفكيك با فشـار افزايي 
توسط كمپرسور به اندازه فشار 
گاز مرحله سوم تقويت مي شود.

انواع ايستگاه هاى تقويت فشار گاز : 
ايستگاه هايى كه كمپرسورها نسبت به هم موازى هستند. 
ايستگاه هايى كه كمپرسور ها نسبت به هم سرى هستند. 

ايستگاه هايى كه كمپرسورها نسبت به هم موازى و سرى هستند. 

وظيفه واحد تقويت فشار گاز: گازهاي مرحله دوم، سوم و چهارم تفكيك را گرفته و آنها را به فشار گاز مرحله اول 
مي رساند. تجيزات عمده واحد تقويت فشار كه اين وظيفه را به عهده دارد كمپرسور است. 

گاز خروجي از تفكيك كننده هاي نفت و گاز جهت تقويت فشار ،  وارد ايستگاه هاي واحد تقويت فشار گاز مي شود. 
اين ايسـتگاه ها با هدف جمع آوري و فرازآوري گازهاي همراه نفت و انتقال آن به تأسيسـات مصرف كننده در پايين 
دسـت طراحي و تأسـيس شده اند. افزايش فشـار گازهاي همراهى كه در واحد بهره برداري از نفت جدا شده اند، در 
فرآيند تراكم و به وسيله كمپرسورهاي موجود در ايستگاه هـاي تقويت فشار گاز انجام  مي شود. فشار گـاز خروجي 

از اين ايستگاه ها با توجه به فاصله شبكه خطوط انتقال گـاز تا واحدهاي گاز و گاز مايع محاسبه و اعمال مي گردد.
تعـداد مراحـل تراكـم وابسـته به تعـداد مراحل تفكيك و تثبيت نفت در واحدهاي بهره برداري اسـت كه مايعات 

هيدروكربني تشكيل شده ضمن فرآيند تراكـم بين مراحل، توسط ظروف مايع گير (K.O.V) جدا مي گردند.
در نهايت گاز و مايعات گازي خروجي از آخرين ظرف مايع گير، توسط دو خط لوله مجزا از اين ايستگاه ها خارج شده 
و بخـش عمده اي از آن پس از انجام عمليات مايع گيـري در واحدهاي گاز و گاز مايع، براي تأمين خوراك واحدهاي 
پتروشـيمي ارسـال مي شـود. اگر گاز خروجي از ايستگاه هاي تقويت فشار گاز ترش باشـد؛ (يعنى حاوي تركيبات 
گوگردي هيدروژن سولفوره، مركاپتان و ...باشد) با استفاده از تركيبات شيميايي خاص (مانند دي اتانول آمين يا ساير 
تركيبات مشـابه)، ميزان تركيبات گوگردي موجود در گاز را تا حد اسـتاندارد پايين مي آورند. اين كار قبل از انجام 

فرآيند مايع گيري (مايعات هيدروكربني و گاز مايع) در واحدهاي گاز و گاز مايع صورت مي پذيرد. 

آدرس:تهران- تقاطع خيابان طالقانى و حافظ- خيابان رودسر- مركزى سوم طبقه اول- اتاق 114 - دبيرخانه ماهنامه اكتشاف و توليد
ekteshaftolid@yahoo.com           ekteshaftolid@nioc.ir  :تلفن ونمـابـر: 88943679         آدرس الكترونيكى

(Gas Compressor Station)  ــــــار گاز

مرحله سـوم ايـستگاه 
تقويت فشار گاز

مرحله چهارم ايستگاه 
تقويت فشار گاز

مراحل تفكيك گاز از نفت
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