


ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  177 

49

جهانی، اتالف منابع و باران های اسیدی است.]2[

3-1- دالیل وجود فلر در کارخانه ها  
برای محافظت از تجهیزات و شاغالن حاضر در کارخانه و دور کردن 
گازهای مضر از محیط صنعتی از فلرها اســتفاده می شود. همچنین 
فلرها در تاسیسات نفتی و پاالیشگاه ها به عنوان یک وسیله ی کنترل 
فشار همانند ســوپاپ اطمینان عمل کرده و از فشارهای ناگهانی و 
ناخواسته ی حاصل از گازها و مایعات داغ کاسته و خطر انفجار را از 
بین می برد. در واقع فلر یک وســیله ی ایمنی است که کارخانه ها و 

پاالیشگاه ها را از عواقب گازهای مازاد نجات می دهد.]3[

4-1- چرایی دود و بوی نامطبوع فلرها 
فلرها به این علت دود می کننــد که فرآیند احتراق به خوبی انجام 
نشده و یا به عبارت دیگر فرآیند احتراق ناقص است. همچنین عامل 
دیگر در ایجاد دود در فلرها ارســال حجم زیاد گاز )بیش از ظرفیت 
طراحی( به آنها است. به طور کلی احتراق کامل تر و بهتر فلر بستگی 
به ترکیب گاز و هوا و عدم وجود مایعات دارد.]4[ گازهای گوناگونی 
از فرآیند فلر آزاد می شــوند. اگر فرآیند احتراق کامل باشــد، فقط 
بخار آب، دی اکسیدکربن و دی اکســیدگوگرد به عنوان محصوالت 
احتراق در فلر تولید خواهند شد. اما واقعیت، حاکی از آن است که 
کنترل احتراق گازها در نوک1 فلر امکان پذیر نبوده، بنابراین غیر از 
ترکیبات مذکور، گاز ســولفیدهیدروژن نیز آزاد می شود که دو گاز 

دی اکسید گوگرد )SO2( و ســولفیدهیدروژن )H2S( عامل ایجاد 
بوی نامطبوع در فلرها هستند.]4[

2- تاثیرات فلر بر انسان و محیط زیست 
همان طور که اشاره شــد از فلر گاز های H2S و SO2 آزاد می شود. 
SO2 گازی بی رنگ با بوی بد اســت، این گاز سیســتم تنفســی را 
 H2S .تحریک کرده و حتی می تواند منجر به برونشیت و آسم شود
ماده ی شیمیایی خطرناکی با بوی بد تخم مرغ فاسد شده، است که 
غلظت های باالی آن می تواند منجر به اختالل در حس بویایی و در 
نهایت منجر به مرگ ناگهانی شود. همچنین طی تحقیقات مختلف 
انجام شده، در حدود 250 ماده ی سمی مختلف شناخته شده است 
که طی فرآیند فلر به هوا تخلیه می شــوند مانند: دوده، بنزن، جیوه 
و... که مســتقیما بر کیفیت هوا تاثیــر می گذارند و همچنین فلرها 

منجر به افزایش مقدار گاز دی اکسیدکربن در هوا می شوند.]5[

3- حجم گازهای فلر در جهان
طی تخمین بانک جهانی، ساليانه 110 ميليارد مترمكعب از گازهاي 
طبيعي در فلرها سوزانده شده يا مستقيما به محيط، تخليه مي شود. 
 ايــن ميزان گاز هدر رفته مي تواند ميزان نياز ســاليانه ی ســوخت 
آمريكاي مركــزي و جنوبــي و يا آلمان و يا ايتاليا را مرتفع ســازد. 
شکل1 ســهم قسمت هاي مختلف جهان از گازهاي فلر را بر اساس 

آمارهاي بانك جهاني نمايش مي دهد.]5[

 1    وضعیت گازهای فلر در جهان]4[
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1-3- چرایی دود و بوی نامطبوع فلرها
سوزاندن گازهاي فلر در كشور را می توان به طور كلي  در دو بخش 
اصلي: توليد نفت و گاز و پااليشگاهي، طبقه بندی کرد. مطابق آمار 

ارائه شده توسط بانك جهاني و بر اساس اطالعات ماهواره اي، ميزان 
سوزاندن گاز فلر در ســال2011 براي كشور، حدود 11/4 ميليارد 

مترمكعب تخمين زده شده است.)جدول1( 

   1   برآورد میزان گاز سوزانده شده توسط فلر بر اساس داده هاي ماهواره اي در کشورهاي مختلف]3[

تغییر از 2010 به 200720082009201020112011سال

52/34246/635/637/41/8روسیه

0/3-16/315/514/91514/6نیجریه

10/710/810/911/311/40ایران

6/77/18/199/40/3عراق

2/22/43/34/67/12/5آمریکا

0/3-5/66/24/95/35الجزایر

5/55/453/84/70/9قزاقستان

3/53/53/44/14/10آنگوال

3/9933/63/63/70/1عربستان سعودی

2/22/72/82/83/50/7ونزوئال

1321241271181213/1کل 20 کشور اول

1/1-2222202019سایر نقاط جهان

1541461471381401/9کل جهان

   2   میزان فلرینگ در ایران]6[

(Cent/cm) قیمت(mcm/d) شرکت های تولیدیتعداد مناطق نفتیمیزان فلرینگ

شرکت ملی نفت جنوب ایران3/56/18621 تا 4/2

شرکت نفت فراساحل ایران1/7510/17311 تا 3/5

شرکت نفت و گاز اروندان3/52/7784

شرکت مناطق نفتی مرکزی ایران3/50/34

مناطق گازی پارس جنوبی (فاز 1 تا 10(10 فاز3/539/3

بر اســاس اين جدول، ایران در جایگاه سوم بعد از روسيه و نيجريه 
در بین کشورهای جهان در سوزاندن گازهاي فلر قرار دارد. اين در 
حالي است كه بر اساس آمار ارائه شده در ترازنامه ی هيدروكربوري 
ســال91 ، ميزان گاز سوزانده شــده )گاز باقي مانده براي طرح هاي 
توســعه ی جمع آوري گاز( حدود 25/23 ميليون مترمكعب در روز 

برابر 9/21 ميليارد مترمكعب در ســال برآورد شده است. بر اساس 
اطالعات ارائه شــده توسط كميســيون انرژي اتاق بازرگاني ايران 
ايــن رقم حدود 44 ميليون مترمكعــب در روز برابر 16/1 ميليارد 

مترمكعب در سال براي سال91 اعالم شده است.)جدول2(]6[
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4- فرآیند فلرینگ از دید اقتصادی
با توجه به حجم ســوزاندن 40 ميليــون مترمكعب گازهاي فلر در 
صنايع نفت و گاز ، اين انتشــار عالوه بر هدررفت منبع عظيم انرژي 
كه مي توانست به عنوان سوخت، بازيافت و مورد استفاده قرار گيرد، 
اما با توجه به آاليندگي بااليي كه در محيط زيســت منتشر مي شود 
موجب امراض بي شــماري در  مــردم و جانداران مي شــود. ارزش 
اقتصــادي 40 ميليون مترمكعب گاز )با توجه به نرخ ســال2016 
میالدی که ارزش هر مترمكعب گاز 30سنت برآورد می شود ( برابر 
است با: 0/3×106×40 )معادل 12 ميليون دالر(. به عبارت دیگر با در 
نظر گرفتن نرخ برابری هر دالر معادل 100هزار ریال، روزانه بيش از 
120 ميليارد تومان  با ســوزاندن گازهاي فلر و به همراه آن امراض و 
صدمات جاني و به تبع آن هزينه هاي درمان و مرگ وميرهاي ناشي 

از آن، خسارت، وارد اقتصاد كشور مي شود.]7[

5- سامانه ی بازیافت گازهای فلر
1-5- مقدمه

با توجه به مشــکالت زیست محیطی و اقتصادی که فرآیند فلرینگ 
ایجاد می کند و در قســمت های قبل به آن اشــاره شد، کشورهای 
مختلف در صدد برآمدند تا ســامانه هایی طراحــی کنند که بتوان 
به جای ســوزاندن گاز از آن استفاده های بهتری به عمل آورد و آن 
را بازیابی کرد. مفهوم بازیابی گازهاي فلر، كاهش انتشــار گازهاي 
گلخانــه اي به ويژه دي اكســيدكربن و افزايش گاز توليدي اســت. 
ســامانه ی بازيافت گازهاي فلر موجب حذف يا كاهش سوزاندن گاز 
فلر در تاسيســات توليد نفت و گاز و یا در پااليشگاه ها مي شود. اين 

روش موجب صرفه جويي در مصرف گاز و کاهش آالينده ها مي شود. 
مشــعل قابل رويت، نمادي از هدررفت منابع و آلودگي، محســوب 
مي شــو د. در صورت اســتفاده از اين سيستم، مشــعل، در حالت 
كاركرد عادي سيســتم خاموش خواهد بود. اين فناوري دوست دار 
محيط زيســت بوده و همچنين قادر به افزايش طول عمر مشــعل 
اســت. از اين فناوري در برخي از تاسيســات نفت و گاز خشكي و 

دريايي و پااليشگاه ها در جهان استفاده شده است.]8[
 

2-5- اهداف اصلي بازیافت گازهاي فلر 
 كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و آالينده 

 كاهش آثار زيست محيطي مشعل )شعله قابل رويت، بو، حرارت(
 افزايش گاز قابل ارائه به سيستم فروش

 افزايش عمر مشعل
 قابليت يكپارچه شــدن با سيســتم هاي فعلي مورد اســتفاده در 

مشعل]9[

3-5- شمای کلی سامانه
در اینجا دو نمونه از مطالعات موردی موفق بازیافت گازهای فلر در 

جهان و بررسی زمینه های کاربرد آن در ایران ذکر می شود.

1-3-5- ســامانه ی بازیافت گازهــای فلر با اســتفاده از تکنولوژی 
کمپرسور

اين ســامانه به طور كلي از ســه فرآيند جذب، تراكم و جداســازي 
تشكيل شده است.)شکل2(

 2    شماي کلي نمونه ای از واحد بازیافت گازهاي فلر با استفاده از تکنولوژی کمپرسور]10[
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ابتــدا گاز فلر از يــك جداكننده جهت جداســازي مايعات همراه 
گاز، عبور داده مي شــود سپس گاز فيلتر شــده از طريق يك شير 
كنترل کننــده  به صورت اتوماتیک به ورودي كمپرســور فرســتاده 

مي شود.
كمپرســور مهم ترين بخش از سيســتم بازيابي گازهاي فلر است. 
كمپرســور مورد اســتفاده در اين واحدها عمدتا از نوع مارپيچي يا 
كمپرسور با رينگ مايع و در مواردي نيز از نوع رفت و برگشتي چند 
مرحله اي است. بررسي ها نشان مي دهد كه از ميان انواع كمپرسورها، 
مناســب ترين نوع براي بازيابي گازهاي فلر، نوع رينگ مايع اســت. 
علت آن اســت كه تركيبات گازهاي فلر نسبت به حرارت، حساس 
بوده و امكان انفجار در نتيجه اصطكاك وجود دارد. كمپرســورهاي 
بــا رينگ مايع با شــرايط كاركرد دما ثابــت2 ايمن ترين تجهيزات 
جهت فشرده ســازي گازها است. هزينه ی تعمير و نگهداري پايين و 
عدم ايجاد مشــكالت بهره برداري از جمله عواملي است كه اين نوع 
كمپرسور را نسبت به انواع ديگر آن ارجحيت بخشيده است. سپس 
از جداكننده نيز جهت جداســازي هيدروكربورهاي متراكم شده از 
گاز فلر و تخليه ی آنها به سامانه ی سوخت رساني يا خوراك استفاده 

مي شود.]10[

1-1-3-5- موارد کاربرد این سامانه
از ايــن فناوري مي توان در تاسيســات توليد نفــت و گاز )به دليل 
اينكه گاز طبيعي در ســکوهای توليد نفــت عمدتا محصول جانبي 
بــوده و قابل انتقال به بازار جهت فروش نیســت بنابراين در محل، 
سوزانده مي شود(، پااليشــگاه ها، پتروشيمي ها، واحدهاي تصفيه ی 
گاز )گازهــاي اضافي فرآيندها یا توليد شــده طــي فرآيند خروج 
اضطراري، جمع آوري و جهت سوزاندن به مشعل ها هدايت مي شود( 
و دفن گاه هــاي زباله )گاز توليدي از ايــن دفن گاه ها معموال داراي 
ارزش حرارتي پايين بوده و به همين دليل در برخي موارد ســوزانده 

مي شود( استفاده کرد.]10[

2-1-3-5- کاربردهاي مختلف گاز فلر بازیابي شده در این سامانه
LNG و LPG ،1( تامين سوخت به شكل گاز

2( تامين گاز تزريقي به چاه نفت به منظور انجام اقدامات بهره برداري 
صيانتي 

3( تبديل به خوراك پتروشيمي ها   
4( توليد برق

5( تبديل به ســاير اشــكال انرژي مانند حرارت و استفاده از آن در 
گرمايش منطقه اي]10[ 

3-1-3-5- عوامل موثر در انتخاب و طراحي سیســتم بازیابي فلر در 
این سامانه

 دبي گازهاي ارسالي به فلر در حالت پيوسته: 
مهم تريــن عامل در تعييــن مقياس و اندازه ی تجهيزات سيســتم 
بازيافت دبي گازهاي ارسالي به فلر است. اين دبي در عمليات نرمال 

فلر لحاظ مي شود.
 حداكثر فشار مجاز در جداكننده:

براي تعيين حداكثر فشار مجاز در جداکننده بايد تمامي جريان هاي 
منتهي شــده به فلر در حالي كه فلر بســته است مورد بازرسي قرار 
گيرند.  به منظور كاهش مصرف انرژي در فرآيند بازيابي گازهاي فلر، 

فشار الزم جهت باز شدن شير بايد در بيشترين مقدار باشد.
 تركيب گاز يا جرم مولكولي گاز:

تركيب گاز در انتخــاب تجهيزات بازيافت اهميت دارد . تركيب گاز 
همچنين مبين ارزش حرارتي و اقتصادي گاز است. به عنوان نمونه 
گازهاي حاوي CO 2 و H2Sيا تركيبات ناخواســته ی ديگر در  نوع 
تجهيزات بازيافت و همچنين ارزش اقتصادي گاز بازيافت شده تاثير 

دارد.
 دماي گاز:

دماي گاز نيز در انتخاب تجهيزات بازيافت موثر است . اگر دماي گاز 
باال باشد، جهت فشرده سازي گاز به مبدل حرارتي از نوع سرمايشي 

نياز است.
 فشار خروجي واحد بازيافت:

فشــار خروجي واحــد بازيافت از آن جهت حائز اهميت اســت كه 
تصميم گيري براي اســتفاده از تجهيزاتي نظير كمپرســور، دمنده، 

اجكتور و... را تسهيل مي کند.
 دماي گاز خروجي از سيستم بازيافت:

دانســتن دماي گاز خروجي كمك خواهد کــرد تا بتوان تجهيزات 
گرمايشــي يا سرمايشي الزم را براي دســتيابي به گازي با شرايط 
دلخواه تعبيه کرد. به عنوان مثال اگر دماي گاز خروجي باال باشــد، 
از يك مبدل حرارتي سرمايشــي جهت كاهش دماي آن اســتفاده 

مي شود.
 قطر و جنس لوله ی انتقال گازهاي فلر:

به منظور تخمين هزينه ی تجهيزات و شــيرهاي دســتي احتياج به 
دانستن قطر و جنس لوله ی انتقال گاز فلر است.

 ارزش گاز فلر:
ارزش گازهاي فلر ،  درآمد حاصل از فروش گازهاي بازيابي شــده را 
تعيين مي كند كه در بررسي اقتصادي كل طرح اهميت دارد.]10[ 
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[4-1-3-5- نمونه هایی از موارد استفاده شده از این سیستم در جهان
الف( قطر ـ بازيافت گازهاي همراه از ميد ان نفتي الشاهين]11[ 

ب( هند ـ بازيافت د ر پااليشگاه نفت و گاز اوران]12[ 
ج( مصر ـ بازيافت گازها د ر شــركت كربن بلك الكساندريا به منظور 

توليد برق و بخار]13[ 

5-1-3-5- نمونه هایی از موارد استفاده شده از این سیستم در ایران
در ايران نيز دســتورالعمل هايي به منظور كنترل و كاهش انتشــار 
گازهاي گلخانه اي صادر شــده اســت كه از جمله ی آن مي توان به 
عهدنامه ی تشــكيل مديريت انتشــار كربــن در صنايع نفت، گاز و 
پتروشيمي اشــاره کرد. همچنين، شركت ملي نفت ايران به منظور 
جلوگيري از ســوختن گازهاي همــراه نفت خام در ميادين مختلف 
نفتي، در دو بخش که قبال گفته شــد طرح هايي در دست مطالعه و 
اجرا دارد. طرح هايي كه مرحله ی اجرايي آنها شروع شده عبارتند از:

1- پــروژه ی جمع آوري و تزريق گازهاي همــراه واحد بهره برداري 
قلعه نار، با هدف فشــارافزايي و تزريق گاز در سازند آسماري مخزن 

قلعه نار
2- پروژه ی جمع آوری و تزريق گازهاي همراه نرگسي 

3- پروژه ی بهينه سازي سيستم فرآورش ميدان نفتي هفتگل
4- طرح آماك، كــه اين طرح به منظور جمع آوري هرچه بيشــتر 
گازهاي همراه در اســتان خوزســتان و جلوگيري از سوزاندن آنها 
اســت. نام اين طرح برگرفته از حــروف اول حوضه هاي نفتي تحت 

پوشش )آب تيمور، مارون و منصوري، اهواز و کوپال( است. 
5- جمــع آوري گازهاي همراه مناطق بهــرگان و خارگ و احداث 

LNG خارگ

6- طرح احداث جمــع آوري گازهاي همراه و اســتحصال مايعات 
گازي منطقه سيري]14[

از میان کاربردهایی که برای بازیافت گاز فلر در قسمت )5-3-1-2( 
اشاره شد، چند مورد که زمینه ی پیاده سازی در ایران دارد عبارتند 

از:]15[

1- تزریق به چاه
یکــی از راه های متداول برای جمع آوری گازهای اســیدی و ترش، 
فشــارافزایی و تزریق به مخزن برای افزایش  بهره وری چاه ها است. 
برای این منظور، گازهای فلر پس از جمع آوری و عبور از قطره گیر، 
به ســمت کمپرسورها هدایت می شود. همان طور که قبال گفته شد، 
انتخاب نوع و آرایش کمپرســورها از مهم ترین بخش های این طرح 
به شمار می رود. پس از فشرده سازی و افزایش فشار، بر اساس میزان 

فشــار موردنیاز برای تزریق به چاه، گاز از طریق خط لوله وارد چاه 
می شــود. مخازن نفت مناطق خشکی که قســمت های عمده ای از 
گاز  های همراه آنها سوزانده می شود، عمدتا در استان های خوزستان، 
ایالم، بوشهر، لرستان و کرمانشاه قرار دارند که با فشارافزایی می توان 

برای تزریق به سایر چاه ها از آن استفاده کرد.

2- استفاده ی مجدد به عنوان خوراک یا سوخت
با توجه به ترکیبات گاز فلر، در صورت شــبیه بودن ترکیب درصد 
این گازها به خوراک بعضی از واحدهای پاالیشــگاه، می توان از آن 
در خوراک ورودی بعضی واحدها و یا به عنوان سوخت استفاده کرد. 
این کار در پاالیشگاه گاز ایالم و تبریز انجام شده است. یک سیستم 
بازیافت گاز فلر، گاز را قبل از رسیدن به محل احتراق )بعد از خروج 
از قطره گیــر( از لوله ی اصلی احتراق جمــع آوری و متراکم کرده و 
آن را برای اســتفاده ی مجدد در سیستم گاز سوختی پاالیشگاه یا 

به عنوان خوراک سایر واحدها، سرد می کند.

3- تولید همزمان برق و گرما از طریق گازهای ارسالی به فلر
تولید همزمان برق و گرما از طریق گازهای ارسالی به فلر، بیشترین 
اثر را در صرفه جویی در مصرف گاز، ســازگاری با محیط زیســت و 
کاهــش تلفات انرژی دارد. چنانچه درخواســتی بــرای تولید برق 
وجود نداشته باشــد، با بازگردانی این گازها به پروسه و تولید بخار 
به وســیله ی گازهای خروجی از توربین های گازی، می توان از هرز 
رفتــن گاز جلوگیری کرد. ایــن نیروگاه ها از ترکیــب توربین های 
بخار و گاز ســاخته می شوند و بســته به نوع توربین ها، دیگ های 
بازیافت گرما و دســتگاه های بازیابی، انواع متعددی دارند. استفاده 
از میکروتوربین ها باعــث افزایش میزان بهره وری و کاهش آلودگی 
شده و از آنجا که دارای وزن کم و قابل حمل هستند، برای استفاده 
در مناطق حفاری و ســکو ها بسیار مناسب هستند. میکروتوربین ها 

توانایی کارکرد با سوخت های مختلف، از جمله گاز ترش را دارند.

2-3-5- ســامانه ی بازیافت گازهــای فلر با اســتفاده از تکنولوژی 
 )SJPs( پمپ های جت سطحی

پمپ هــای جت ســطحی )انژکتور، جت کمپرســور نیز شــناخته 
می شــوند( دستگاه های ساده و کم هزینه هستند که می توانند برای 
بازیابی گازهای فلر استفاده شوند.)اشکال3و4( از یک سیال با فشار 
باال )HP( به عنوان نیروی حرکتی برای افزایش فشــار گازهایی که 
فشــار کمی دارند )LP( و تبدیل آنها به گازهایی با فشاری که برای 
انجام فرآیند مناســب باشند، اســتفاده می کنند. عملیات بر اساس 
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اصل برنولی اســت، که با افزایش سرعت یک مایع که از طریق نازل 
عبور می کند، بنا شــده است. گازی که در این فرآیند متراکم شده 

اســت به خوبی می تواند در مواردی که برای سامانه ی بازیافت گاز با 
کمپرسور گفتیم به کار برده شود.]16[

]16[ )SJPs)3    نمای کلی بازیابی گاز فلر با استفاده از تکنولوژی 

 4    نحوه ی عملکرد پمپ های جت سطحی در سامانه ی بازیافت گاز فلر]16[

1-2-3-5- مزایای اســتفاده از سامانه ی بازیافت گاز فلر با استفاده از 
 )SJPs( تکنولوژی

1( کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به اتمسفر
2( بازیابــی و متراکم کــردن گازهای مازاد تــا 90درصد به جای 

سوزاندن توسط این سامانه 
3( عدم وجود قطعات متحرک در سامانه
4( عدم نیاز به تعمیر و نگهداری سیستم

5( هزینه ی عملیاتی پایین]16[

2-2-3-5- نمونه هایی از استفاده از این سیستم در جهان
الف( مکزیک

این میدان با این مشکالت مواجه بود:
1( گازهای خارج شده از تانک های نفت خام

2( انتشار گازهای گلخانه  
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3( ایمنی از خطر طوفان های الکتریکی 
بنابراین راه حل مورداستفاده عبارت بود از: 

1( استفاده از SJPs برای محبوس کردن گازهای خارج شده)شکل5( 
2( ظرفیت گازهای LP تا MMscfd 0/3 رساندن  

3( تبدیل گازهای MMscfd HP ، 1/8 به 62 بارگ  
4( بازیابی به تانک های با فشار ثابت  

5( مزیت یک ســوکننده ای برای ورودی به سیستم. که مزایای آن 
شامل: 1-کاهش انتشــار گاز گلخانه ای 2-تبدیل گاز به حالتی که 

بتوان در موارد مختلفی از آن استفاده کرد.]17[
 )UK Continental Shelf( فالت قاره انگلستان )ب

 HP و اســتفاده از گازهایی با فشار باال SJPs در این میدان با نصب
به عنوان نیروی محرک توانســتند هم گازهای کم فشار را با صرفه ی 
اقتصادی بهتر متراکم کنند و از انتشــار آن در هوا بکاهند و هم از 

آن برق تولید کنند.)شکل6(]18[
ج( نیجریه 

در این مورد، با توجه به محدودیت مکانی که برای نصب کمپرسور 
جهت بازیابی وجود داشــت، بنابراین از SJPs استفاده شد.)شکل7( 
 4 bar کــه با این کار 1( میزان فشــار گاز فلر تنها با اعمال فشــار
افزایش پیدا کرد 2( تا 70 درصد گازهای فلر بازیابی شد 3( از نفت 

و آب اضافی تولیدی جهت سیال محرک استفاده کردند.]19[

نتیجه گیری
با توجه به روند رشد صنعتی جهان و نیاز به مصرف بیشتر سوخت های 
فسیلی، در پاالیشگاه ها، پتروشیمی و...، همواره یکی از خواسته های 
مدیریت انرژی، پیرامون راهکارهای بهینه ســازی ساختار واحدهای 
صنعتی و بازیابی گازهای فلر اســت. سامانه ی بازيافت گازهاي فلر 
موجب حذف يا كاهش سوزاندن گاز فلر در تاسيسات توليد نفت و 
گاز و پااليشگاه ها مي شود. اين روش موجب صرفه جويي در مصرف 

گاز و كاهش انتشــار گازهاي گلخانه اي و آالينده مي شــود. مشعل 
قابل رويت، نمادي از هدررفت منابع و آلودگي، محســوب مي شود. 
در صــورت بهره برداري از اين سيســتم های مورد اشــاره در این 
پژوهش، مشعل در حالت كاركرد عادي سيستم خاموش خواهد بود. 
اين فناوري دوست دار محيط زيست، همچنين قادر به افزايش طول 
عمر مشــعل نيز خواهد بود. با توجه به موقعیت های مختلف فلرها 
و نیــز ظرفیت و امکانات موجود برای هر واحد، می توان بر حســب 

 7    نمای کلی از سامانه ی به کار رفته در نیجریه]19[

 5   نمای کلی از سامانه ی به کار رفته در مکزیک]17[ 6   نمای کلی از سامانه ی به کار رفته در فالت قاره انگلستان]18[
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پانویس هاپانویس ها
1. Tip
2.Isothermal

توجیه هــای اقتصادی و فنی، یکــی از راه حل های مذکور را مدنظر 
قرار داد تا گامی باشــد در مسیر جلوگیری از هدررفت سرمایه های 
ملی و نیز برخورداری از زمینی ســبز و آســمانی آبــی، به دور از 
آالیندها. به طور مثال می توان از تکنولوژی بازیابی گاز فلر با استفاده 
از کمپرســور بهره برد تا هم از آلودگی های ناشــی از سوزاندن گاز 
جلوگیری کرد و به محیط زیســت کمک کرد و هم بتوان از آن برق 
تولید کرد و یا به عنوان خوراک در واحدهای پاالیشــگاه ها مستقیما 
اســتفاده کرد و یا به عنوان گاز تزریقــی در بهره برداری صیانتی از 
آن بهره برد. با اســتفاده از تکنولوژی بازیابی گاز فلر با اســتفاده از 
پمپ های جت ســطحی نیز می توان به چنیــن اهدافی با هزینه ی 

پایین تر و تجهیزات کمتر دسترسی پیدا کرد حتی در صورت نبودن 
فضا جهت به کارگیری تکنولوژی کمپرسور، پمپ های جت سطحی 
ما را به اهداف ذکر شــده می رســانند. همان طور که در شکل8 نیز 
نشــان داده شده است، دیده می شود با استفاده از سامانه ی بازیافت 
گاز فلــر تا 80 درصد انرژی بازیابی می شــود اما بدون اســتفاده از 
ســامانه، عالوه بر اینکــه 100درصد انرژی هدر مــی رود 5درصد 
هم مازاد بر آن برای ســوزاندن گاز هدر مــی رود که اصال به صرفه 
نمی باشــد و طبیعتا هم مشکالت زیســت محیطی و هم مشکالت 

اقتصادی ایجاد می کند.

 8    تراز انرژی در فلر با و بدون سامانه ی بازیافت]20[
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