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امروزه گاز طبيعي به عنوان ســوخت پــاک و تخریب پذیری کمتر 
مورد توجه بوده و بیشــتر مورد اســتفاده قرار می گیرد. با توجه به 
اینکه مدیریت و استانداردسازی مصرف انرژی در بخش های مختلف 
مصرف کنندگان انرژی از جمله صنعت، شتاب بیشتری گرفته و وارد 
مرحله تازه ای شده، حساســیت صاحبان صنایع به امر بهینه سازی 

انرژی را بیشتر کرده است. 
در آینده ای نزدیک، مدیریت مصرف انرژی در صنایع کشور جایگاه 
ویــژه ای خواهد یافت. با توجه به قیمت فرآورده های نفتی در داخل 
کشور، محدودیت صنایع وابسته به سوخت فسیلی، رشد روزافزون 
مصرف ســاالنه ی انواع حامل های انرژی در ایران، عدم کارآیی فنی 
و اقتصادی عرضه و تقاضــای انرژی، وضعیت صادرات فرآورده های 
نفتی، لزوم صرفه جویی واحدهای تولیدی و مشکالت زیست محیطی 

ناشی از مصرف غیرمنطقی ســوخت باعث شده مدیریت مصرف و 
بهــره وری انرژی در صنایع، تبدیل به یک ضرورت شــود، چنانچه 
بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آالینده های زیست محیطی یکی 
از دغدغه های اساسی صنایع، خصوصا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
شده اســت. تحقیقات نشان از ســوختن ناقص گاز متان همراه با 
ســوختن گاز دی اکسیدکربن دارد که ظاهرا ناشی از نرخ پایین گاز 
متان و میزان کم اکســیژن مورد نیاز است. البته راهکارهایی برای 

کاهش این مشکل از جمله تزریق آب و بخار بیان شده است. 
با بســته شــدن پیمــان کیوتو کشــورهای عضو در صــدد وضع 
محدودیت هایی برای صنایع جهــت کاهش گازهای دورریز و عدم 
ســوزاندن آن شــدند.]1و2[ روش های گوناگونی هــم در مراحل 
طراحی اولیه هم در اصالح واحدهای موجود مورد بررسی و استفاده 
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قرار گرفتنــد. از آنجا که یکی از اصلی ترین راه های اتالف انرژی در 
پاالیشگاه ها سیستم فلرینگ است با توجه به بهینه سازی عملکرد و 

اصالح این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و هست. 
تا امروز روش هــا و راهکارهای گوناگونی جهــت کاهش و بازیابی 
گازهای ارسالی به فلر ارائه شده که عمدتا بر روی اصالح واحدهای 
تولیدکننده ی گازهای ارسالی به فلر معطوف شده اند، اما می توان به 
کمک طراحی یک سیستم خاص فشرده سازی گاز، میزان فلرینگ 
پاالیشگاه را به میزان چشمگیری کاهش داده و از این طریق میزان 
گازهایی که تاکنون ســوزانده می شدند را جمع آوری و مصرف کرد. 
روش هاي مختلف بازيابي گازهاي فلر، احتراقی فيزيكي، شــيميايي 
و بيولوژيكي هســتند که یکی از این سیســتم های بازیابی، بازیابی 
گازهای فلر با اســتفاده از اجکتور مایع می باشد که به دلیل مزایای 
آن استفاده های فراوانی از آن می شود و عملکرد اجکتور در کارآیی 

سیستم بسیار حائزاهمیت است. 
الزم به توضیح اســت که اجکتور دســتگاهی برای مکش، انتقال، 
تراکم و يا اختالط گازها، بخارات، مايعات و حتی ذرات جامد است 
که در آن انرژي پتانســيل يک سيال محرک گاز يا مايع فشار باال با 
گذشتن از يک نازل به انرژي جنبشی تبديل شده و با کاهش فشار 
اســتاتيک می تواند ماده ی ثانويه ای را مکش کند. در نتيجه سيال 
محرک و ماده ی ثانويه در ديفيوزر با يکديگر مخلوط شده و متراکم 
می شوند. در گذشته عملکرد اجکتورها بر اساس نظریه ی کالسیک 
و مبتنی بــر تئوری تک بُعدی دینامیکی گازها آنالیز می شــد. این 
تئوری به مرور تغییر کــرد و ضرایب اتالف در نازل اولیه، محفظه ی 
اختالط و دیفیوزر در آن اعمال شد اما این نظریه عملکرد اجکتور را 
تنها در شرایط طراحی اجکتور )در فشار برگشتی بحرانی( پیش بینی 
می کرد و اثرات هندســه ی اجکتور را شامل نمی شد. اخیرا روش های 
حل عددی گسترش یافته و محققان از دینامیک سیاالت محاسباتی 

برای مدل سازی جریان داخل اجکتور استفاده می کنند.]2و3[

1- جایگاه گاز طبیعي در دنیاي امروز و آینده
امروزه گاز طبيعي به عنوان ســوخت پاک زیســت تخریب پذیری 
کمتر مورد توجه قــرار گرفته، بدین ترتیب عــالوه بر اینکه انرژي 
موردنياز جهت تاميــن گرما و حرارت خانه ها و موسســات فراهم 
مي شــود، آلودگي هوا و محيط زيست به ميزان قابل توجهی كاسته 
مي شــود. مواد ســوختي ديگر نيز مانند نفــت و گازوئيل، دوده و 
دي اكسيدســولفور توليد مي كنند كه اين دو ماده هوا را آلوده کرده 

و براي ســالمتي انسان بسيار خطرناك هســتند. حتي دانشمندان 
به دنبال اين هســتند كه از گاز متان كه ماده ی اصلي گاز طبيعي 
اســت، در آينده استفاده بيشتري کنند. اين يكي از نكاتي است كه 
مي بايســت مورد توجه قرار گرفته و ما را از مصرف بي رويه ی آن بر 

حذر دارد.]4و5[

2- تاریخچه ی فلرهاي جهان
بر اســاس تخمین بانک جهانی، ســالیانه 110 میلیارد مترمکعب از 
گازهای طبیعی در فلرها ســوزانده شــده یا مســتقیما صورت سرد 
به محیط تخلیه می شــوند. این میزان گاز تلف شــده می تواند نیاز 
سالیانه ی ســوخت آمریکای مرکزی و جنوبی یا آلمان و یا ایتالیا را 
تامین کند. شکل1 سهم قســمت های مختلف جهان از گازهای فلر 
یا گازهاي تخلیه شــده به محیط را بر اساس آمارهای بانک جهانی 
نمایش می دهد. بر اســاس همان منبع، جــدول1 به صورت تقریبی 
مقادیر گازهای سوزانده شده در فلر یا تخلیه به محیط را برای برخی 
کشــورهای جهان نشــان می دهد.گازهای فلــر در آفریقا به تنهایی 
37 میلیارد مترمکعب است که می تواند 200 تراوات ساعت الکتریسیته 
تولید کند. همان طور که مالحظه می شــود سهم کشورهای در حال 
توسعه از کل گازهای فلر تولید شده در دنیا بیش از 85درصد است، 
زیرا این کشــورها عمده ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان برای 
صادرات هستند. کشورهای در حال توسعه از یک قانون همسان مانند 
کشورهای توسعه یافته پیروی نمی کنند از این رو همچنان شیوه های 

ناکارآمد در فرآیند تولید آنها وجود دارد.]6و8[ 
مطابق گزارش GAO 1 در سال 2004 فلر کردن گازها در قسمت های 
مشــخصی از جهان تمرکز بیشــتری داشته که شــامل کشورهای 
الجزایر، آنــگوال، اندونزی، ایران، مکزیک، نیجریه، روسیه و ونزوئال 
است که در مجموع 60درصد از گازهای طبیعی را فلر و یا به محیط 
تخلیه می کنند. همچنین این گزارش نشان می دهد اطالعات موجود 
در این زمینه از اعتبار باالیی برخوردار نیســت زیرا گاهی اطالعات 
از مراجعی هســتند که آنها را به صــورت داوطلبانه و ابتدایی ارائه 
کرده اند، به طوري که عدم دسترسي به اطالعات قابل اطمينان یک 
مشکل جهان شمول است. این گزارش بیان می کند یک روز احتراق 
گازهای اسیدی در فلر قادر است از یک سال فعالیت واحد بازیافت 
گوگرد2، دی اکسیدگوگرد بیشــتری تولید کند. بر اساس اطالعات  
USEPA فلرهایی که گاز اسیدی به آنها ارسال می شود قادر هستند 

در طول 24 ساعت بیش از 100 تن دی اکسیدگوگرد تولید کنند.
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 1   ســهم کشورهای جهان از گازهای تخلیه شده                      

 1   ســهم کشورهای مختلف جهان از گازهای فلر شده

سهم ایران از کل فلر تولیدی در جهان بر حسب درصد )%(گاز فلر شده )میلیارد m 3(کشور

6/86الجزایر
4/34آنگوال
3/23چین
0/91مصر

4/54اندونزی
10/510ایران

5/65مکزیک
17/216نیجریه

2/73دانمارک، نروژ و انگلیس
11/511روسیه
2/83آمریکا
4/54ونزوال

3330سایر کشورها
107/5100مجموع

1-2- انتخاب و ارائه ی راهکار
اولیــن گام در انتخــاب و ارائه ی راهکار مناســب به منظور کاهش 
و بازیابی گازهای ارســالی به فلر، شــناخت فرآیند تولید، توزیع و 
مصرف گازهای فلر اســت. مطالعه ی کامل سیســتم فلر از مبدا تا 

مقصد مسیر را برای ارائه ی راهکارهای کاربردی هموار می کند.

در این شکل سه قســمت اصلی فرآیند فلر مشخص شده است که 
عبارتند از:

الف( فرآیند3
ب( شبکه ی جمع آوری 

ج( سیستم فلر 
فرآینــد بــه عنوان منشــأ تولیدکننــده ی گازهای فلر، شــبکه ی 
جمع آوری به عنوان واســط انتقال گازها به مشعل و سیستم فلر به 
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عنوان مصرف کننده ی نهایی گازها می باشد که راهکارهای کاهش و 
بازیابی گازهای فلر در هر یک از سه قسمت اصلی سیستم فلر قابل 

ارائه و اجرا است.]7و9[

3- بررسی انواع روش های سیستم فلر
به طور کلی بهبود در فرآیندها همواره مناسب ترین، اقتصادی ترین 
و مطمئن ترین راهکار جلوگیری از تولید گازهای فلر است اما گاهی 
اصالح فرآیند در جهت کاهش تولید گازهای فلر با محدودیت هایی 
مواجه می شــود. در این حالــت می توان از راهــکار دیگری تحت 
عنوان شبکه ی جمع آوری ویا بازیابی گازها بهره برد. در این حالت، 
تجهیزات بازیافت در مسیر انتقال گازهای ارسالی به فلر قرار گرفته 
و گازها را به محصوالت با ارزش افزوده و یا قابل استفاده در فرآیند 
تبدیل می کننــد. یکی دیگر از راهکارهای مهــم به منظور کاهش 
گازهای ارسالی به فلر اصالح سیستم فلرینگ می باشد. در این روش 
تجهیزات، عملکرد آنها و سیستم های کنترلی و نظارتی سیستم فلر 
مورد ارزیابی قرار گرفته تا راهکارهای کاهش گازهای فلر ارائه شود. 
از مزایای این فعالیت به حداقل رسانیدن آالینده های زیست محیطی 

در نتیجه ی بهبود سیستم فلر خواهد بود.

1-3- کاهش تولید گازهای فلر4
یکی از راه های بازیافت گازهای ارسالی به فلر در پاالیشگاه های گاز 
و نفت و در صنایع پتروشــیمی اســتفاده ی مجدد از آنها به عنوان 
ســوخت در فرآیندهای گرمایشی است. در مواقعی که گازی کامال 
نامرغوب و بی مصرف5 باشد، مستقیم به سمت لوله ی اصلی فلر و از 
آنجا به ســمت سیستم فلرینگ ارسال می شود. با آنکه سیستم فلر 
جهت ایمنی به کار می رود ولی این سیستم به مقدار زیادی آلودگی 
زیســت  محیطی از جمله آزاد شــدن گازهای SOXNOX و گازهای 
گلخانه ای از جمله CO ،CO2 و نیز هیدروکربن های ســوخته نشده 

آزاد کرده و مقدار زیادی انرژی از بین می برد. 
لذا می توان به کمک طراحی یک سیســتم خاص فشرده سازی گاز، 
فلرینگ پاالیشــگاه را به میزان چشمگیری کاهش داد و گازهایی که 
تاکنون ســوزانده می شدند را به عنوان خوراک به واحدهای عملیاتی 
دیگری ارسال کرد، به شرط آنکه توجیه اقتصادی داشته باشد. چنین 
سیستمی را به اصطالح بازیابی گازهای ارسالی به فلر می نامند.]10[

از جمله مزایای این سیستم می توان به این موارد اشاره کرد:

 کاهش هزینه ی سوخت مصرفی
 کاهش شعله ی آشکار

 كاهش نور
 صوت

 بوي حاصل از عمليات فلرينگ
 كاهش مصرف بخار

 كاهش مصرف گاز پرچ 
 طول عمر نوك آتش خان فلر

 امكان كسب درآمد

4- روش هاي مختلف بازیابي گازهاي فلر
 احتراقی
 فيزيكي

 شيميايي
 بيولوژيكي

در روش فیزیکــی گازهــاي فلر به وســيله ی تجهيــزات خاصي 
خالص ســازي و در صورت نياز متراكم شــده تا به عنوان سوخت يا 

خوراك واحدهاي فرآيندي مورد استفاده قرار گيرد.
روش شیمیایی عبارت است از انجام واكنش در محيط كاتاليست به 
منظور تبديل گازهاي فلر به مواد صنعتي قابل استعمال.]10و11[

1-4- الزامات طراحی یک سیستم بازیابي
در طراحی یک سیســتم بازيابي گازهاي ارســالي بــه فلر باید این 

پارامترها را مورد مطالعه قرار داد:
 تغییرات احتمالی در سیستم فلرینگ موجود

 تجهیزات مورد نیاز )خصوصا کمپرسور(
 عملیات و تعمیرات

 در دسترس بودن و سوخت
 در نظر گرفتن کلیه ی هزینه های باال و بازگشــت سرمایه از طریق 

مصرف مجدد گازهای ارسالی به فلر

5- بررسی روش های شیمیایی و فیزیکی بازیابی 
از جمله روش های شــیمیایی که در خصــوص بازیافت گازهاي فلر 
وجود دارد می توان به بازیافت گوگرد و جداســازی انتخابی NOx و 
روش های فیزیکی به کمپرســور حلقه ی مایع و اجکتور مایع اشاره 

کرد که به بررسی برخی از این موارد می پردازیم.
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1-5- بازیافت گوگرد6
گازهای اسیدی شامل CO2  و H2S از محصوالت فرعی پاالیشگاه های 
تصفیه ی گاز هستند. چنانچه این گازها در مشعل پاالیشگاه سوزانده 
شوند، تولید SO2 کرده و باعث آلودگی محیط زیست و اسیدی شدن 
مناطق مجاور می شود، در حالی که گازهای مورد اشاره می توانند در 
واحد بازیافت گوگرد طی فرآیندی به گوگرد تبدیل شوند. مهم ترین 
فرآیند تبدیل گازهای اســیدی به گوگرد فرآیند کالوس7 می باشد 

که از دو واکنش تشکیل شده است:
واکنش )1(:                      

واکنش )2(:                                    
به طور کلی عوامل موثر بر کاهش راندمان و کیفیت گوگرد تولیدی 

را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
1- متغیرهای عملیاتی واحد بازیافت گوگرد

2- کیفیت کاتالیست های مورد استفاده در واحد بازیافت گوگرد]11[

2-5- روش های فیزیکی بازیابی گازهای ارسالی به فلر
1-2-5- بازیابی گازهای فلر با کمپرسور حلقه ی مایع

از جمله روش های فیزیکی سیستم های بازیابی گازهای فلر استفاده 
از کمپرسور است. بررسی ها نشان می دهد از میان انواع کمپرسورها 
نظیر کمپرســورهای رفت و برگشــتی، مارپیچی وکمپرسورهای با 

حلقه ی مایع، مناســب ترین نوع برای گازهای فلر، نوع حلقه ی مایع 
اســت. به علت اینکه ترکیبات فلر نســبت به حرارت حساس بوده 
و امکان انفجار در نتیجه ی اصطکاک وجود دارد.کمپرســورهایی با 
مکانیسم حلقه ی مایع )شــکل2( در شرایط دما ثابت عمل کرده و 

ایمن ترین تجهیزات جهت فشرده سازی گازها هستند. 
هزینه ی تعمیر و نگهداری پایین و نداشــتن مشکالت عملیاتی در 
هنگام استفاده نیز از جمله عواملی است که این نوع کمپرسورها را 

نسبت به انواع دیگر ارجحیت بخشیده است. 
این نوع کمپرســورها اغلب بر اساس اســتاندارد API 981 طراحی 
می شــوند و در انواع تک مرحله ای )با فشــار خروجی bar 5/5( و دو 

مرحله ای )با فشار خروجی حدود bar 14( موجود می باشد.
 Flare Gas Recovery Sys tem یا FGR بهترین مکان برای قرارگیری سیستم
که به منظور کاهش گازهای ســوزانده شــده در شبکه ی فلر از آن 

استفاده می شود، مابین قطره گیر و درزگیر مایع است. 
جریان خروجی از قطره گیر به دو بخش تقســیم شــده که قسمتی 
از آن به ســمت فلر هدایت شــده و بخش عظیمی از آن به سمت 
سیســتم FGR می رود. این جریان در مرحله ی اول وارد کمپرسور 
می شود. در این نمونه از کمپرسور حلقه ی مایع استفاده شده است.

این نوع کمپرســورها در شرایط دو فازی گاز / مایع عمل کرده و عملیات 
تراکم گاز در حضور فاز آبی و نزدیک به حالت ایزوترم انجام می شود.

 2   کمپرسور حلقه ی مایع                 
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همچنین به کمک نیروی گریز از مرکز تولیدی در کمپرسور فاز آبی 
در اطــراف دیواره نوعی آب بند را نیز ایجاد می کند، بنابراین در این 
کمپرسور جریان گاز ورودی به آن با یک جریان آبی وارد کمپرسور 
می شود و سپس گاز متراکم خروجی که شامل آب و هیدروکربن ها 
اســت وارد جداکننده ی سه فازی شــده که جریان خروجی از آن 

شامل گاز/مایع/آب می باشد که هر کدام شرح داده می شوند.
 جریان گاز خروجی همان گازهای بازیابی8 شده است که با توجه 
به نوع مصرف، جهت استفاده به سمت واحدهای مختلف فرستاده 

می شود.
 جریــان مایع هیدروکربنی که شــامل آب ترش9 و هیدروکربن ها 
می باشــد می تواند همانند گازهای بازیابی شــده به عنوان خوراک 

واحدهای دیگر استفاده شود. 
جریان آب نیز بعد از خنک شــدن به کمپرسور برمی گردد. چون 
مقداری از آب در سیســتم اتالف می شــود از یــک جریان دیگر 
 Make Up Water برای جبران این آب اســتفاده می شــود که آن را
می نامنــد. به دلیل حضور ترکیبات  نامطلوب از جمله گوگرد باید 
همه ی این جریان ها از برج جــذب آمین عبور کنند تا بتوان آنها 
را برای واحدهای دیگر به مصرف رســاند. شــکل3 این سیستم را 

نشان می دهد.

2-2-5- سیستم بازیابی گازهای فلر با کمپرسورهای حلقه ی مایع با محلول آمین
به منظور بهبود فرآیند بازیابی گازهای فلر از محلول آمین به جای 
آب در حلقه ی کمپرســور استفاده شد که  این نتایج مهم را در پی 

داشته است:
 جداسازی ترکیات اسیدی نظیر  H2S از گاز در طول فرآیند تراکم 

بخار و عدم نیاز به واحد شیرین سازی گاز به صورت مجزا 
 حذف هزینه های تصفیه ی آب و تامین آب فرآیندی

واحدهای بازیابی گازهای فلر کــه از آمین به عنوان مایع در حلقه ی 
کمپرسور خود استفاده می کنند به گونه ای طراحی می شوند که خروجی 
از ظرف مایع گیر قبل از اینکه به مشعل  ارسال شود با آمین ارسالی از 
واحد بازیابی آمین مخلوط شوند.  همچنین گاز خروجی از کمپرسور 
تا حدی از H2S عاری می شود تا شرایط مجاز برای استفاده ی مستقیم 
به عنوان ســوخت کارخانه را دارا باشــد. در نهایت واحدهای بازیابی 
مورد اشاره باید آمین استفاده شده را احیا کنند. مطابق شکل4 در این 
حالت نیز هیدروکربن های مایع شده مجددا به ظرف جمع آوری خاصی 
منتقل می شــوند. این روش، کاهش قابل مالحظــه ای در هزینه های 
عملیاتی ایجاد می کند. الزم به ذکر اســت استفاده از آمین به عنوان 
سیال عامل در حلقه ی کمپرسور نوعی نوآوری محسوب شده و لذا باید 

در جهت اجرایی کردن آن حرکت کرد.]10و12[

 FGRS   3  با کمپرســور حلقه ی مایع         
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 4   واحد بازیافت گاز های فلر با اســتفاده از آمین در حلقه ی کمپرسور       

 5   نمایی از ســامانه ی بازیابی گازهای ارسالی به فلر با فناوری شرکت گارو     

شــرکت ایتالیایی گارو به منظور بهبود ســامانه ی بازیابی گازهای 
ارسالی به فلر از همین سیستم کمپرسور با حلقه ی مایع از محلول 
آمین استفاده کرده است. نمایی از سامانه ی بازیابی گازهای ارسالی 

به فلر با فناوری این شرکت در شکل5 نشان داده شده است.

3-2-5- سیستم بازیابی گازهای فلر با اجکتور مایع
عملکرد سیستم بازیابی گازهای فلر با اجکتور مایع بر اساس انتقال 

مومنتوم از یک سیال محرک با سرعت و پخش شوندگی باال به یک 
گاز یا بخار و سپس تشــکیل یک جریان دوفازی مافوق صوت و در 
نهایت تبدیل انرژی جنبشی مایع به انرژی پتانسیل گاز فشرده شده 
می باشد. جریان خروجی از اجکتور وارد یک جداکننده ی دو یا سه 

فازی می شود. 
از یک پمپ سانتریفیوژ یا رفت و برگشتی برای به گردش درآوردن 

سیال محرک استفاده می شود. 
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 6   بازیابــی گازهای فلر به کمک اجکتور مایع    

گرمای ناشــی از فشرده ســازی تقریبا ایزوترم در یک کولر از بین 
می رود. شکل6 این سیستم را نشان می دهد. هر سیال دیگری غیر 

از آب نیز می تواند به عنوان سیال محرک استفاده شود. 
اگر در طول مرحله ی فشرده سازی نیاز به حذف      ، CO2 و دیگر 
ترکیبات مضر باشــد از محلول آمین می توان برای این امر استفاده 

کرد.]12[

نتیجه گیری
از آنجا که یکی از راه های اتالف انرژی در پاالیشــگاه ها و واحدهای 
فرآیندی سیســتم فلرینگ بوده عمدتا بیشترین میزان آالینده های 
زیست محیطی نیز از همین سیســتم متصاعد می شود، لذا یکی از 
راهکارهای مهــم به منظور کاهش گازهای ارســالی به فلر اصالح 
سیستم فلر اســت ولی در طراحی سیستم بازيابي گازهاي ارسالي 
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به فلر، مهم ترین نکته ی مورد توجه آن اســت که این سیســتم به 
عملکرد اضطراری سیســتم فلرینگ خدشه ای وارد نکند. همچنین 
باید خواص خط لوله ی اصلی از جمله دما، فشار، ترکیب درصد و... 

به دقت اندازه گیری شود. 
بنابراین از جمله مزایای سیســتم بازیابی گازهای ارســالی به فلر 
می توان به کاهش هزینه ی سوخت مصرفی، کاهش شعله ی آشکار، 
کاهش مصرف و هزینه ی تاسیســات مرتبط با سیســتم فلرینگ، 
كاهش نور، صــوت، بوي حاصل از عمليات فلرينگ، كاهش مصرف 

بخار و همچنين امكان كسب درآمد اشاره کرد. 
همچنین یکی از مهم ترین روش های فیزیکی سیســتم های بازیابی 
گازهای فلر اســتفاده از کمپرسور است. بررسی ها نشان می دهد از 

میان انواع کمپرسورها نظیر کمپرسورهای رفت و برگشتی، مارپیچی 
و کمپرسورهای با حلقه ی مایع، مناسب ترین نوع برای گازهای فلر، 
نوع حلقه ی مایع است اما در روش شیمیایی بازیافت گوگرد عوامل 
موثر بر کاهش راندمان و کیفیت گوگرد تولیدی شــامل متغیرهای 
عملیاتی واحد بازیافت گوگرد و کیفیت کاتالیست های مورد استفاده 
در واحــد بازیافت گوگرد می باشــند، اما عملکرد سیســتم بازیابی 
گازهای فلر با اجکتور مایع بر اســاس انتقال مومنتوم از یک سیال 
محرک با ســرعت و پخش شوندگی باال به یک گاز یا بخار می باشد. 
این سیستم نشان می دهد هر سیال دیگری غیر از آب نیز می تواند 

به عنوان سیال محرک استفاده شود.

منابعپانویس ها
[1]. J. H. Gary, G. E. Handwerk, and M. J. Kaiser, Petroleum refining: 
technology and economics: CRC press, 2007.
[2]. T. Sriveerakul, S. Aphornratana, and K. Chunnanond.2007.Performance 
prediction of s team ejector using computational fluid dynamics: Part 1. 
Validation of the CFD results,International Journal of Thermal Sciences,No. 
8, pp. 812-822.
[3]. R. O. A. GAS.Global Gas Flaring Reduction,A public –private partnership, 
A Voluntary Standard for global gas flaring & Venting Reduction World Bank 
Group May 2004.,No. pp. 
[4]. W. G. Habashi, Solution Techniques for Large-Scale CFD Problems. New 
York: John Wiley & Sons, 2006.
[5]. C. Fletcher, Computational techniques for fluid dynamics 2: Specific 
techniques for different flow categories: Springer Science & Business Media, 
2012.

[6]. P. Fisher and D. Brennan.2007.Minimize flaring with flare gas 
recovery,Hydrocarbon Processing,No. 81, pp. 83-85.
[7]. J. Peterson, F. H. Resources, and C. Chris ti.2007John Zink Co., LLC, 
Tulsa, Oklahoma,Minimize facility flaring,, Hydrocarbon  Processing,No. pp. 
[8].  Garo WAIS – Washing Amine Integrated Sys tem,No. pp. 
[9]. A. H. M.A and G. G.2006Hijet Compression Sys tems for Flare Gas 
Recovery Global Energy Services for Trading,No. pp. 
[10]. H. Winkler, R. Spalding-Fecher, and L. Tyani.2002.Comparing developing 
countries under potential carbon allocation schemes,Climate policy,No. 4, pp. 
303-318.
[11]. G. As taria, D. W. Savage, and A. Bisio.1983.Gas treating with chemical 
solvents,pp. 
[12]. A. L. Kohl and R. Nielsen, Gas purification: Access Online via Elsevier, 1997.

پانویس هاپانویس ها
1. Government Accountability Office
2. SRP
3. Process
4. Flare Gas
5. was te gas

6. Sulfur Recovery
7. CLAUS
8. Recovered Gas
9. Sour Water


