
 

 

  
  
  
  
  

 سيد مرتضي سعيديان: نويسنده 
  

   ذخائر زير زميني نفت و گاز
  

سوختهاي فسيلي شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار كيلومتري اعماق زمين و در خلل و فرج اليه 
گازهاي طبيعي زيرزميني يا به تنهايي و يا . هاي آن و با فشار چند صد اتمسفر بصورت ذخيره ميباشند

كه در هر دو صورت از نظر اقتصادي بسيار گرانبها . دهند مي) معدن(شكيل كانسار به همراه نفت ت
شوند، و عمدتا نيز بهمين صورت  درصورت همراه بودن با نفت گازها در داخل نفت حل مي. باشد مي

 حرارت و فشار مخزن تاثيرات مستقيم دارند و –يافت ميگردد و در اين رابطه مولفه هاي فيزيكي مواد 
هاي فوقاني  يتا درصورت رسيدن به درجه اشباع تجزيه شده و بلحاظ وزن مخصوص كمتر در قسمتنها

گاهĤ درمخازن .قرار ميگيرند) GAS DOME(كانسار و بر روي نفت يا آب به شكل گنبدهاي گازي 
  گازهاي محلول در آب نيز مشاهده شده است 

يگردد بنابراين هميشه بصورت گاز باقي مانده گاز متان در حرارت و فشار موجود دركانسارها متراكم نم
ساير اجزاي گاز طبيعي در . ولي در مخازني كه تحت فشار باال هستند بشكل محلول در نفت در ميايد 

گازهاي محلول در نفت . مخازن نسبت به شرايط موجود در كانسار در فاز مايع يا فاز بخار يافت ميشوند
ن بوده و حتي المقدور سعي ميگردد به روشهايي از خروج آنها بمثابه انرژي و پتانسيل توليدمخز

جلوگيري گردد ولي در هر حال بسياري از گاز محلول در نفت در زمان استخراج همراه با نفت خارج 
در سالهاي پيش از انقالب در صد بااليي از آن از طريق مشعل سوزانده ميشدو بهدر ميرفت .ميگردد 

ال بتدريج و با اجراي طرهايي منجمله طرح آماك از آنها به عنوان توليدات ولي در سالهاي بعد تا بح
 توليد مواد خام شيميايي و - فرعي استحصالي از ميادين نفت كشور بمنظور تزريق به مخازن نفتي 

  . كنند سوختي با ارزش استفاده مي
  

  استخراج گاز 
  . ند در ايران گاز طبيعي خام را از دو نوع چاه استخراج مينماي

  
 - تابناك- خانگيران – نار و كنگان – از قبيل ميادين گاز پارس جنوبي - چاههاي مسقل گازي – 1

 گاز از خام تا فرآورده



 

 

  . حوزهاي شانون، هما، وراوي و ميدان گازى پازنان و غيره 
  
 رامشير - - بي بي حكيمه – گچساران -  مارون – آغاجاري – از قبيل ميادين اهواز - چاههاي نفت – 2

  . و غيره 
  

   يبات گاز طبيعي خامترك
 گاز طبيعي خام كه از چاههاي مستقل گازي استخراج ميگردد و هنوز فرايندهاي سرچاهي و -  1

( پااليشي را طي نكرده است عمدتا از هيدروكربور متان بعالوه گاز اتان و همراه با هيدروكربورهاي ديگر
ن تر يا چكيده نفتي  و هيدروكربورهاي سنگي- بوتان –مانند پروپان ) سنگين و مايع

)CONDENSATE ( بعالوه بنزين طبيعي )NATURAL GASOLINE ( و همچنين مقداري از
كربن منواكسيد , ) CO2(كربن دي اكسيد, )H2O(ناخالصي هاي غير هيدروكربوري شامل بخار آب 

)CO( , نيتروژن)N( , هيدروژن سولفيد)H2S( , هليوم)HE ( كه درصد هر كدام بستگي به نوع
  . ازن دارد تشكيل شده است مخ

- NON( اين چاهها اصوال قادر به توليد در اندازه هاي تجاري بوده و محصول آنها با نام گاز غير همراه 
ASSOCIATED GAS ( نيز شناخته ميگردند گازهاي استخراجي از چاههاي مستقل گازي يا نفت

   .همراه ندارند و يا مقدارنفت همراه آن بسيار ناچيز ميباشد
 ماسه و آب شور بهمراه دارد -گاز طبيعي خام استخراجي از چاههاي مستقل گازي با خود مقداري شن 

كه قبل از ارسال به تاسيسات پااليشي در مجموعه تاسيسات سر چاهي و توسط ساينده ها از گاز جدا 
  . ميگردند

 نيز مانع از انجماد دستگاههاي گرمكن موجود در نقاط مشخصي درطول خط لوله تا مركز جمع آوري
بخار آّب موجود در گاز ميگردند زيرا در صورت نبود اين تجهيزات تركيبات جامد و نيمه جامد هيدرات 

در روند كار سيستم گردآوري ايجاد مشكالت عديده ) كريستالهاي يخ(هاي گاز طبيعي احتمالي
  . مينمايند

  
  . اج ميگردد گاز طبيعي خام از چاههاي نفت نيز بدو صورت استخر-  2

  . نام دارد ) SOLUTION GAS( در صورتي كه گاز، محلول در نفت خام باشد گاز محلول -الف 
  . ناميده مي شود ) ASSOCIATED GAS( در تماس مستقيم ولي جدا از نفت باشد گاز همراه - ب 
  

  مشخصات و مزيتهاي گاز طبيعي 
 بدون بو و –دارا ي مشخصات بدون رنگ حاصل از عمليات فرآورش نهايي ) CH4 –متان (گاز طبيعي

ارزش حرارتي يك گاز، مقدار حرارتي است كه در اثر سوختـن يك مترمكعب . سبكتر از هوا ميباشد



 

 

آن گاز ايـجاد مي شود كه بدين ترتيب ارزش حرارتي هر متر مكعب متان تقريبا معادل ارزش حرارتي 
 يك فوت مكعب از آن سوزانده شود معادل با يك ليتر نفت سفيد ميباشد و به عبارت ديگر چنانچه

 كيلو كالري انرژي حرارتي آزاد مينمايد كه از اين لحاظ در مقايسه با ديگر سوختها بسيار قابل 252
 اجزاء اصلي گاز طبيعي بوده و منابع عمده CnH2n+2هيدروكربنها با فرمول عمومي . توجه ميباشد 

ولكول هيدروكربن را سنگينتر و ارزش حرارتي آن افزونتر افزايش اتمهاي كربن م. انرژي ميباشند 
 كيلو كالري بازاي هر مترمكعب آنها 10200 تا 8400ارزش حرارتي هيدروكربنهاي متان و اتان از . ميسازد

  . مي باشد 
ارزش .  كيلو كالري بازاي هر مترمكعب آن مي باشد 22200ارزش حرارتي هيدروكربن پروپان برابر با 

گاز طبيعي .  باشد   كيلو كالري بازاي هر مترمكعب آن مي28500يدروكربن بوتان برابر با حرارتي ه
   درصد گاز پروپان، بوتان، ازت و غيـره مي باشد 3 درصد گاز اتان و 12 درصد گاز متان و 85شامل 

ارجحيت .  درصد ميباشد98گاز طبيعي حاصل از ميادين گازي سرخس حاوي متان بادرجه خلوص 
به ساير سوخت ها آن است كه گاز طبيعي تميز ترين سوخت ) CH4 –متان ( گاز گاز طبيعيديگر

فسيلي است زيرا نه تنها با سوختن آن گاز سمي و خطرناك منواكسيد كربن توليد نميگردد بلكه جالب 
اكسيدكربن در مقايسه با  است بدانيم كه ماحصل سوخت اين گاز غالبا آب بهمراه حداقل ميزان دي

  . مام سوختهاي فسيلي ميباشد ت
  

. در يك تحقيق از ميزان آاليندگي گاز طبيعي و ديگر سوخت هاي فسيلي يافته ها به شرح ذيل بودند 
 76/2 درصد، نفت گاز 7/72 درصد، بنزين 67 درصد، پروپان 6/53 در گاز طبيعي co2ميزان انتشار 

است ) Kg co2/Gj(زاي يك واحد گرما درصد به ا1/82 درصد و زغال سنگ 3/79درصد، نفت كوره 
 - ايمن و سالم در محيطهاي خانگي-لذا با توجه به موارد فوق مي توان از آن به عنوان سوخت برتر 

  . تجاري و اداري كه داراي فضاهاي بسته و محدود ميباشند استفاده نمود
  

 درجه 161/ 49متان دماي جوش .  درجه سانتي گراد است649دماي احتراق خود به خود گاز طبيعي 
 در همين درجه حرارت صورت LN Gفرايند تبديل گاز طبيعي به گاز مايع .سانتي گراد زير صفر است 

  . ميگيرد
ميزان . يكي از عوامل مهم و مؤثر در كامل سوزي گاز طبيعي و آبي سوزي شعله تامين هواي كافي است

آبي تر بودن .  مترمكعب ميباشد10أ هواي الزم جهت هر مترمكعب گاز طبيعي هنگام سوختن حدود
  . شعله بمعني دريافت بهتر و بيشتر هوا مي باشد

  
   فرآورش گازطبيعي

مجموعه عمليات پيچيده اي است شامل فرايندهايي بقرار و ترتيب ذيل كه در جريان آن بتوان گاز 



 

 

ميباشد را بعنوان  97 تا 80طبيعي را كه شامل عمدتا متان بعنوان اصليترين ماده و با درصد خلوص 
صمن آنكه در اين فرايندها عالوه بر استحصال گوگرد تركيبات ارزشمند , محصول نهائي پااليش نمود

و )) LPGشامل گاز مايع )NATURAL GAS LIQUIds –NGL(مايعات گازطبيعي 
)CONDENSATE (در رديف اقالم صادراتي نيزبشمار ميايند جداسازي ميگردند Ĥكه تمام .  

  
   از و نفتتفكيك گ

  
   گاز همراه با نفت

در صورتي كه . گازي كه همراه نفت است الزاما بايد از آن جدا شود تا نفت خالص و پايدار بدست آيد
بعلت سبك و فرار بودن گاز .نفت و گاز استخراجي از چاه مستقيما به مخازن ذخيره نفت هدايت گردند

ده و در ضمن مقداري از اجزاي سبك و گرانبهاي مقداري از آن از منافذ فوقاني مخزن ذخيره خارج ش
از اين رو نفت را پس از خروج از چاه و پيش از آنكه به مخزن روانه . كند نفت را هم با خود خارج مي

  . كنيم گردد به درون دستگاه تفكيك نفت و گاز هدايت مي
ي فرايندهاي سرچاهي ، عمليات تفكيك گاز همراه از نفت خام اصوال با ابزار موجود در سر چاه و ط

اين عمل توسط دستگاهي بنام جداكننده سنتي كه هيدرو كربورهاي سنگين و مايع را .انجام مي شود 
سپس اين دو هيدروكربن براي . از هيدروكربورهاي سبكتر و گازي تفكيك مينمايد صورت ميگيرد

  .  برروي آنها صورت گيردفرآورش بيشتر به مسيرهاي مجزايي هدايت شده تا عمليات تصفيه اي الزم
اين دستگاه به شكل يك استوانه قائم دربسته بوده كه در آن با استفاده از نيروي گرانش ذرات گاز از 

وقتي فشار و . شود گردد، و در اين ضمن از سرعت آن نيز كاسته مي هم باز و به اصطالح منبسط مي
آنگاه گاز حاصل را . گردد  ، از نفت جدا ميسرعت گاز به مقدار زيادي كاهش يافت بخش انبوهي از گاز

گردد، غالبا از نوع  كنند گازي كه از دستگاه جدا كننده خارج مي توسط لوله بمخزن ديگري هدايت مي
به لحاظ آنكه ) طبيعي(بنزين سبك . نيز ميباشد) طبيعي(گاز تر بوده و حاوي مقدار زيادي بنزين سبك

  .  بايد در مراحل بعدي از گاز طبيعي جدا گردد دارا ي ارزش فراواني ميباشد الزاما
  

   گاز محلول در نفت خام
در مواردي كه گاز در نفت خام محلول است مقداري از آن به جهت ماهيت گاز و تحت تاثير كاهش 

فشار موجود در سر چاه از نفت جدا ميگردد و سپس اين دو گروه از هيدروكربنها براي فرآورش بيشتر 
  . ي مخصوص بخود فرستاده مي شوندهر يك به مجار

  
    تفكيك مايعات گازي–1



 

 

در به عمل آوري مايعات . اين فرايند اولين مرحله از مجموعه عمليات پااليش گاز طبيعي خام ميباشد 
 از NGLتوسط جاذب ) NGL(زيرا ابتدا مايعات . گازطبيعي فرايندي سه مرحله اي وجود دارد

را در فرايند ) مكرر(اذب طي فرايند دوم قابليت استفاده مجدد گازطبيعي استخراج و سپس ماده ج
ابتدايي كسب مينمايد و نهايتا در فرايند سوم عناصر تشكيل دهنده و گرانبهاي اين مايعات نيز بايد از 

كه اين فرايند در يك نيروگاه فرآورش . خودشان جدا سازي شده و به اجزاي پايه اي تبديل گردند 
بخش اعظم مايعات گازي . ام كارخانه گاز مايع بر روي مايعات حاصل انجام مي شودنسبتا متمركز بن

ضمن آنكه ميتوان فرآورده هاي ديگري مانند حالل و سوخت . درمحدوده بنزين و نفت سفيد مي باشد 
  . عبارتند از ) NGL(مواد متشكله در مايعات گازطبيعي . جت و ديزل نيز از آن توليد نمود

  
 ماده اي است ارزشمند و خوراك مناسب جهت مجتمع هاي پتروشيمي و تبديل آن به ماده - اتان 1 - 1

گازطبيعي ميدان پارس جنوبي حدودآ حاوي شش درصد . ايي با ارزش بيشتر به نام اتيلن و پلي اتيلن 
اتان ميباشد كه با جداسازي آن و ساخت اتيلن و پلي اتيلن مزيت هاي اقتصادي فراواني براي 

كاربردفناوري تفكيك اتان از مايعات گازي در ايران بسيار جديد است و هم . مان ايجاد مي شودكشور
   پارس جنوبي بكارگرفته ميشود 5و4اكنون در فازهاي 

 گاز مايع عمدتĤ شامل پروپان و بوتان بوده كه آن را ميتوان با پااليش نفت خام –) LPG( گاز مايع 2 - 1
نفت خام و يا فرايند افزايش اكتان بنزين ) كراكينگ(يند شكست ملكولي ضمنĤ در فرا. نيز بدست آورد

درصد پروپان و . نيز اين ماده ارزشمند به صورت محصول جانبي حاصل مي شود ) ريفرم كاتاليستي(
دارد متغير ) بيشتر(و در منازل ) كمتر(كه مصارف سوختي در خودرو ) LPG(بوتان موجود در گاز مايع 

 در فصل گرم پروپان كمتر و در فصل سرد پروپان بيشتر خواهد بود در فصل سرد بوده بطوري كه
معموال درصد پروپان در . افزايش در صد پروپان به علت سبكتر بودن باعث تبخير بهتر سوخت ميگردد 

  .  درصد متغير است 50 الي 10گاز مايع بين 
 مولكولهايي داراي – C4H10( (شامل تركيبات سنگينتر از بوتان ) condensate(  كاندنسيت 3 - 1

اين تركيبات را ميتوان بمنظور . اتمهاي كربن بيشتر و حالت مايع درشرايط اتمسفر را شامل ميگردند
) خريدار(صادرات پس از تثبيت فشار بخار و تنظيم نقطه ي شبنم طبق مشخصات اعالم شده متقاضي 

ولي اين گروه از هيدركربورها بلحاظ . ته و بمحض تكميل ظرفيت مخزن صادر شوندبه مخازن انتقال ياف
ارزشمندي بيشتري كه نسبت به ديگر محصوالت جدا شده دارند مقرون به صرفه است كه طي فرايند 

ديگري در پااليشگاه كاندنسيت به سوختهايي تبديل گردد كه تا كنون در پااليشگاههاي نفت از 
با توجه به اينكه .  حاصل ميگرديد ولي اينبار همراه با مزيتهايي كه خواهد آمد پااليش نفت خام

در امارات متحده عربي بخشي ازخوراك مورد ) مايعات گازي( ميليون دالري كاندنسيت 500پااليشگاه 
 نياز خود را از ايران تامين مينمايد و حجم فراوان مايعات گازي كه با بهره برداري از فازهاي پارس

جنوبي و ديگر پااليشگاههاي گاز كشور حاصل ميگردد، احداث پااليشگاه هاي كاندنسيت با امكاناتي 



 

 

شامل يك برج تقطيرو چند فرآيند تصفيه و ريفرمينگ كاتاليستي بنا به مزيتهاي موجود در ذيل بسيار 
  . حائز اهميت ميباشد 

  
  . شگاههاي نفت توليد بنزين بيش از دو برابر بنزين توليدي در پاالي-  1
 بدون توليد اندكي از نفت كوره و طبعا رفع مشكالت ناشي از توليد اين فراورده ضمن آنكه -  2

  . باقيمانده هاي تقطير مايعات گازي نيز به محصوالت ميان تقطير و سبك تبديل ميگردد 
ه كاندنسيت  در ازاي تخصيص نيمي از تجهيزان موجود در پااليشگاه هاي نفت خام به پااليشگا– 3

  . ميتوان محصوالت با ارزش بيشتري توليد نمود 
  .  هزينه توليد هر واحد محصول دراين نوع پااليشگاه، بسيار پايين تراز پااليشگاه نفت خام است- 4
  .  ميزان سرمايه گذاري در مقايسه بااحداث پااليشگاه نفت خام حدوداً به نصف ميرسد- 5
 گازي توليدي كشور به توليد بنزين و فراورده هاي ديگر اضافه شود،  درصورتي كه مجموعه مايعات- 6

   نيازي به واردات بنزين نخواهد بود 1390تا سال 
  

درحال حاضر كليه مايعات گازي توليدي در دو بخش صنايع پتروشيمي و پااليشگاه ها جهت خوراك 
گازي حاصل از پااليش گازهاي مايعات . مورد استفاده قرارگرفته و بخش سوم آن نيز صادر ميگردد 

بنابراين بعد از . ترش نيز ترش بوده و حاوي درصد فراواني از هيدروژن سولفيد و مركپتان ميباشد 
تقطير و تهيه فراورده ها نياز به فرايندهاي پااليشي جهت زدودن و ياكاستن از ميزان گوگرد و مركپتان 

  موجود دارند 
 هزار 20 هزار بشكه نفت خام و 260 گازي در بندرعباس روزانه هم اكنون پااليشگاه قديمي مايعات

احداث پااليشگاه جديد مايعات گازي در بندرعباس به شركت . بشكه مايعات گازى را فرآورش ميكند 
پااليشگاه جديد مايعات گازي در . سرمايه گذاري نفت سپرده شده و مطالعات آن در حال انجام است

و تا كنون طراحي بنيادي و اخذ دانش فني آن .  هزار بشكه احداث ميگردد 360بندرعباس و با ظرفيت 
  . طبق برنامه توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت به پايان رسيده است 

قديميترين پروژه از اين دست پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي 
درآن زمان پيشنهاد داده شد كه مايعات توليدي از . دارد  ساله 20است كه پيشينه ) خانگيران(نژاد

در واحدهاي تقطير به فرآورده هاي نفتي همچون حالل هاي ويژه )خانگيران ( ميادين شمال شرقي
پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي خانگيران . نفتي ، نفتا ، نفت سفيد و گازوئيل مرغوب تبديل شود

 در سال I.M.Sشركت ايتاليايي . قي شركت ملي نفت ايران نيز قرارگرفت مورد تاييد برنامه ريزي تلفي
اين شركت در همان سال . طي يك مناقصه مسئوليت ساخت واحدهاي تقطير را بدست گرفت 1380

مشغول ساخت دستگاه هاي مربوطه شد كه بنا به پيش بيني مجري وقت طرح هاي پااليش گاز  ) 1380(
كه خوشبختانه جديدآ خبر ها حكايت . رتا يك سال بعدبه اتمام مي رسد شركت ملي گاز ايران حداكث



 

 

  . از راه اندازي اين تاسيسات دارد 
  
   حذف دي اكسيدكربن و سولفور -2

بعد از جداسازي مايعات گازي از گاز طبيعي خام دومين قسمت از فرآورش گاز نيز صورت ميگيرد كه 
گازطبيعي بسته به موقعيت چاه مربوط . روژن استشامل جداسازي دي اكسيد كربن و سولفيد هيد
  . مقادير متفاوتي از اين دو ماده را شامل ميگردد

. فرايند تفكيك سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن از گازترش، شيرين كردن گاز ناميده مي شود
ين عمل باعث سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن را ميتوان سوزاند و از گوگرد نيز صرفنظر نمود ولي ا

با توجه به اينكه سولفور موجود در گاز عمدتĤدر تركيب سولفيد . آلودگي شديد محيط زيست ميگردد 
 ميليگرم در هر 7/5 قرار داردحا ل چنانچه ميزان سولفيد هيدروژن موجود از مقدار H2S((هيدروژن 

ز اين مقدار كمتر باشد نياز وچنانچه ا. متر مكعب گازطبيعي بيشتر باشد به آن گاز ترش اطالق ميگردد
  . به تصفيه نميباشد

سولفور موجود درگازطبيعي به علت دارا بودن بوي زننده و تنفس هاي مرگ آور و عامل فرسايندگي 
تكنيكهاي مورد استفاده در . خطوط لوله انتقال، گاز را غير مطلوب و انتقال آن را پر هزينه ميسازد

كه متداولترين نوع در عمليات شيرين سازي » فرايند آمين« به فرايند شيرين سازي گاز ترش موسوم
و فرايند بعدي خود يعني نم زدايي توسط گاليكول ) NGLجاذب ( ميباشد تشابه فراواني با فرايندقبل

دراين نوع فرايندها اغلب از . مواد مورد استفاده دراين فرايند انواع محلول هاي آمين ميباشد. دارند 
  . استفاده ميگردد ) DEA(و دي اتا نو ل آمين ) MEA(باسامي مونو اتا نو ل آمين دو محلول آمين 

تشابه خواص ملكولي .گاز ترش از ميان برجي كه با محلول آمين پر شده است جريان داده ميشود 
محلول آمين با سولفور موجود در سولفيد هيدروژن باعث ميگردد تا بخش عمده اي از مواد سولفوره 

ل گردد و سپس اين محلول با شركت در فرايند ثانوي ضمن جداسازي از سولفيد هيدروژن جذب محلو
روش ديگري در رابطه با شيرين سازي . جذب شده مجددا قابل بهره برداري در فرايند ابتدايي ميگردد 

گاز ترش با استفاده از جاذب هاي جامد براي جداسازي دي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن نيز وجود 
دي اكسيدكربن حاصل از فرايند از طريق مشعل وارد محيط شده و طبعĤ آلودگي هايي از خود بجا . دارد

ولي سولفيد هيدروژن حاصل از فرايندقبل پس از انتقال به واحد . ميگذارد كه اجتناب ناپذير ميباشد 
كالوس سولفور گوگرد سازي با شركت در فرايندي كاتاليستي و با واكنشهاي گرمايي بنام فرايند 

مايع حاصل بعد ازانتقال به واحدديگري و بعد از عمليات دانه بندي . موجودرا بصورت مايع آزاد مينمايد
اين ماده كه .  درصد سولفور موجود در گاز طبيعي را باز يافت مينمايد97و انبار ميشود اين فرايند تا 

را ميتوان داخل محوطه پااليشگاه يا خارج سولفور پايه ناميده ميشود بشكل پودر زرد رنگ بوده و آن 
البته نظر به نيازبازار جهاني ، سولفور موجود بعد از استخراج و تصفيه و آماده . از آن مشاهده نمو د

  . سازي كامل جزو اقالم صادراتي محسوب و جداگانه به بازار عرضه مي گردد 



 

 

ه بايداز تركيب گاز قابل مصرف توسط مركاپتان ها گروه ديگري از تركيبات گوگرد دار ميباشند ك
ازآنجاييكه سيستم لوله كشي هاي مشتركين فاقد .فرايندي از نوع غربال مولكولي جداسازي گردد 

هشدار دهنده هاي نشت گاز ميباشد ضرورتĤ و به همين منظور مقدار اندكي از آن كه منجر به ضايعات 
) بوي تخم مرغ گنديده ( تا بكمك اين مواد بودار در خطوط لوله نگردد را درتركيب گاز بجا ميگذارند

  . مصرف كننده از وجود نشتي در لوله هاي گاز آگاه گردد
  

 نيز بطور جداگانه مقداري مركاپتان به جريان گاز تزريق ميگردد CGSدر همين رابطه در ايستگاههاي 
جاري از نوع ترش بوده و لذا  سرخس و گاز همراه ميدان آغا– نار و كنگان –گاز ميادين پارس جنوبي . 

  . حاوي مقدار معتنابهي گوگرد ميباشد
 شانون، هما، وراوي و گاز همراه ميادين مارون و اهواز از نوع شيرين بوده و طبعا -گاز ميادين تابناك 

  . بعلت فقدان گوگرد و حذف فرايندهاي مربوطه نسبت به گار ميادين ديگر با ارزشتر ميباشد
  
   رطوبت زدايي  نم زدايي يا-3
   رطوبت زدايي با محلول گاليكول -  1 –3

عالوه بر تفكيك نفت با گاز مقداري آب آزاد همراه با گازطبيعي وجود دارد كه بيشتر آن توسط روش 
در حاليكه بخار آب موجود در . هاي جداسازي ساده در سر چاه يا در نزديكي آن از گاز جدا مي شود

دي بسيار پيچيده تحت عنوان عمليات نم زدايي و يا رطوبت زدايي از محلول گاز ميبايست طي فراين
  . گازطبيعي تفكيك گردند 

نوع . در اين فرايند بخار آب متراكم و موجود در سطح توسط ماده نم زدا جذب و جمع آوري ميگردد
 ميباشد با عنوان نم زدايي گاليكول كه ماده اصلي اين فرايند) absorption(متداول نم زدايي جذب 

در اين فرايند، از مايع نم زداي خشك كننده حاوي گاليكول براي جذب بخار آب از . شناخته مي شود
دراين نوع فرايند اغلب از دو محلول گاليكول باسامي دي اتيل گاليكول . جريان گاز استفاده مي شود

)DEG ( يا تري اتيل گاليكول)TEG (استفاده ميگردد .  
يكول شباهت بسياري با آب دارد لذا چنانچه در تماس با جرياني از گازطبيعي خواص ملكولي ماده گال

ملكولهاي سنگين شده . قرار گيرد، رطوبت آب موجود در جريان گاز را جذب و جمع آوري مينمايد
گاليكول در انتهاي تماس دهنده جهت خروج از نم زدا جمع و خارج ميشو ند سپس گازطبيعي خشك 

  . به بيرون از نم زدا انتقال مي يايدنيزاز جانب ديگر 
محلول گاليكول را از ميان ديگ بخار به منظور تبخير نمودن آب محلول در آن و آزاد كردن گاليكول 

اين عمل با بهره گيري از پديده . جهت استفاده مجدد آن در فرايندهاي بعدي نم زدايي عبور ميدهند
و )  درجه سانتيگراد 100(درجه فارنهايت 212ا فيزيكي يعني وجود اختالف در نقطه جوش آب ت

  .  درجه فارنهايت صورت ميگيرد400گاليكول تا 



 

 

  
   رطوبت زدايي با ماده خشك كننده جامد 2 –3

رطوبت زدايي با ماده خشك كننده جامد كه معموال مؤثرتر از نم زداهاي گاليكول هستند نيز با 
اين كار به حداقل دو برج يابيشتر نياز ميباشد كه جهت . استفاده از روش جذب سطحي صورت ميگيرد 

نم زدايي با ماده . بكمك يك ماده خشك كننده جامد شامل آلومينا يا ماده سيليكاژل پرشده است
خشك كننده جامد اولين شيوه نم زدايي گازطبيعي با استفاده از روش جذب سطحي است گازطبيعي 

گازطبيعي دراين فرايند ضمن عبور از اطراف . ور داده ميشونداز داخل اين برج ها، از باال به پايين عب
ذرات ماده خشك كننده رطوبت هاي موجود در جريان گازطبيعي به سطح ذرات ماده خشك كننده 

جذب ميگردد و باتكميل اين فرايند تقريبا تمام آب توسط ماده خشك كننده جامد جذب شده و نهايتا 
  . گاز خشك از انتهاي برج خارج شود

اين نوع از سيستم نم زدايي از آنجاييكه در رابطه باحجم فراوان گاز تحت فشارهاي باال مناسب هستند 
در اين سيستم نيز همانند . معموال در انتهاي يك خط لوله در يك ايستگاه كمپرسور قرار دارند

استفاده هاي گاليكول در روش اول ماده خشك كننده جامد بعد از اشباع شدن از آب جهت احياء و 
مكرر از سيستمهاي گرمكن با درجه حرارت باال جهت تبخير بخار آب موجود در گاليكول بكار گرفته 

  . ميشوند 
گازطبيعي اينك با طي تمام مراحل تصفيه به طور كامل فرآورش و براي مصرف آماده گرديد لذا در 

آن توسط سيستم اندازه گيري به  و پس از محاسبه حجم psi 1000پايان با تقويت فشار آن تا حدود 
  خط لوله خروجي پااليشگاه هدايت و تحويل مديريت منطقه عمليات انتقال گاز مربوطه ميگردد
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