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  مقدمه -1
فـرج   گاز طبيعي و نفت داراي منشأ پيدايش مشابهي هستند كه به صورت جداگانه يا تركيب در خلـل و                  

نفـت از انبـوه      كه گـاز و     اغلب دانشمندان معتقدند   اًامروزه تقريب  . مي شوند  برخي از اليه هاي زمين يافت     

اين  .مده اند آبيني گياهي وحيواني به نام پالنگتن كه در دريا زندگي مي كرده اند به وجود                ه  موجودات ذر 

اليـه  مواد رسوبي مرتبا اليه به       موجودات وقتي مي ميرند بدنشان با گل والي كف دريا ته نشين ميشود و             

 ي مواد رسوبي طبقـات زيـرين را در هـم فـشرده و             يروي هم انباشته مي شوند و وزن وفشار اليه هاي رو          

درجه حرارت طي    بين اليه ها بر اثر عمل باكتري ها و        ،  بيني مذكور ه  توده موجودات ذر   .كم  مي كند   امتر

  .دنيآگاز در مي  به صورت نفت و زماني طوالني تغيير شكل يافته و

بتهاي مختلف با سبه ن كه اين دو عنصر شيميايي گاز تركيبي از دو عنصرهيدروژن وكربن مي باشد        از نظر   

هاي سنگين را به شكل نفت و هيدروكربنهاي سبك را به شكل گاز ايجـاد                هيدروكربن هم تركيب شده و   

 ديگرمانند   هاي اين گاز كه به عنوان گاز طبيعي ناميده مي شود همراه خود گازهايي از خانواده               .مي كنند 

 CO2، COS  ، H2S بت گازهاي طبيعي بسيار كمتر سنها به نآولي مقدار  ديگر گازها را دارا مي باشدو

  .است

. ترش يا گاز شـيرين ناميـده مـي شـود           گاز ن،آدر   CO2و   H2Sگاز بسته به مقدار گازهاي سمي مانند        

تـر   هاي سـنگين   از تر به هيدروكربن   همچنين گاز به دو دسته گاز تر و گاز خشك تقسيم مي شود كه گ              

هاي سـبك ماننـد      و هيدروكربن  دنكه در درجه حرارت و فشار جو به صورت مايع مي باش            گفته مي شود  

  .خشك ناميده مي شوند زكل گاز هستند گاجو به ش رفشا متان،اتان كه در درجه حرارت و
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ولي با گذشـت زمـان بـه ارزش     ؛ سوزاندنددر ابتدا گاز را مي .گاز براي اولين بار به همراه  نفت كشف شد         

اي گاز به منظور بهره برداري از اين نعمـت خـدادادي    هپااليشگاه لي نيز پي برده شد و     آحرارتي اين ماده    

  .تأسيس شد

در سـال هـاي      .گاز طبيعي يكي از پاكيزه ترين انرژي هاي متعارف مصرفي در جهان محسوب مـي شـود                

 از اهداف مهم سياسـت هـاي اقتـصادي در بخـش انـرژي، جـايگزين                 پس از پيروزي انقالب اسالمي يكي     

سـاير سـوخت هـا از نظـر آالينـدگي           زيرا  . سازي گاز طبيعي به جاي ساير انرژي هاي مصرفي بوده است          

 منـابع   ،عالوه بـرآن  . محيط زيست با گاز طبيعي قابل قياس نبوده و هزينه هاي فراوري كمتري مي طلبد              

  .گي مناسب در همه مناطق وجود داردعظيمي در ايران با پراكند

افـزايش  :  از جملـه ايـن اقـدامات       در مسير دستيابي به اين هدف، تالش هاي فراواني صورت گرفته اسـت            

 ظرفيت پااليشي گاز، توسعه خطوط لوله انتقال فشار قـوي گـاز در سراسـر كـشور، احـداث ايـستگاههاي                

  .از در مناطق مصرف استمتعدد تقويت فشار، شبكه هاي گازرساني و انشعابات گ

  تاريخچه نفت )1 -1

 صنعت نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد وقديميترين تمدني كه تا بـه حـال شـناخته شـده در دره                     

شناسي نشان مـي دهـد كـه        اسناد تاريخي و كاوشهاي باستان      . چين بوده است   دجله و فرات و   ،  هاي نيل 

 مـردم دجلـه و      ،چهار هزار سال قبل از ميالد مـسيح       .اختنداز كهنترين روزگاران نفت را مي شن      مردم  اين  

نيـز،   كاوشـهاي باسـتان شناسـي در ايـران        طبق   .بردند فرات قير را به عنوان مالط ساختمانها به كار مي         

بـه عنـوان    مي شناختند و آن را با ساير مـواد مخلـوط كـرده و                هزار سال پيش قير را       6 تا   5از  سومريان  

و يا براي بهـم چـسباندن ظـروف سـفالين و            معابد  ساختمان  سنگهاي  در  ها و   ضد رطوبت بين آجر   مالط  

 40مي توان به معابد چغازنبيل در حوالي هفت تپه واقـع در              از جمله  .بردند اندود كردن كشتيها بكار مي    

 سـال پـيش بنـا شـده     3250در حـدود در اين معابد كه    .كيلومتري جنوب شرقي شهر شوش اشاره نمود      



 

 7

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

در دوره هخامنشيان نيز از نفت براي روشنايي        .قير و گچ استفاده شده است       با تركيب گل،    از مالتي  ؛است

 .شده است و موارد طبي استفاده مي

 .يكا؛ آفريقاي شـمالي و روسـيه اسـت        اياالت متحده امر   امروزه بزرگترين منابع نفتي جهان در خاورميانه؛      

 "ادوين دريـك   " وسوپل امريكا توسط شخصي به نام     اولين چاه نفت در دنيا در شهر پنسيلوانيا بنام تيست         

 متـر عمـق   6500ترين چاه در دنيا چاهي در لويزينـاي امريكاسـت كـه            عميق . حفر شد  1859در سال   

شهر مسجد سليمان كشف شد و بعد در ايران و در  نفت در خاورميانه براي اولين بار      1908در سال    .دارد

  .دگرديديگر كشورهاي خاور ميانه كشف  در

   وگازتئوري پيدايش نفت )1-2

گاز طبيعي داراي منشأ پيدايش مشابهي هستند كه به صورت جداگانه يـا تركيـب در خلـل وفـرج                    ونفت  

ئوريهاي مختلفي نسبت به پيدايش نفت و گـاز طبيعـي وجـود              ت .برخي از اليه هاي زمين يافت مي شوند       

دو نظريـه اي كـه   ؛  چه بوده است ؛وجودآورده هتوان گفت منشا موادي كه نفت راب       دارد و بطور دقيق نمي    

  :دعبارتنداز نبيشترازهمه عموميت دار

 تركيب هيدروژن و    ، حاصل از  پيدايش نفت به طريق معدني     :ليآپيدايش نفت معدني يا غير       )1-2-1

  .كربن تحت فشار و درجه حرارت موجود در اعماق زمين است

ود آمـدن هيـدروژن و كـربن حاصـل از گياهـان و              در اثر بـه وجـ      :پيدايش نفت به طريق آلي     )1-2-2

حيوانات در درياها بخصوص حيوانات ريز ذره بينـي بنـام پالنكتـون و پـس از يكـسري فعـل و انفعـاالت                        

  .شيميايي نفت تشكيل شده است

دهد كه در جاييكـه مخـازن        تئوري آلي بيشتر مورد قبول دانشمندان است زيرا داليل و شواهد نشان مي            

  .ارد بيشتر زمينهايي هستند كه زماني دريا بوده اندنفتي وجود د
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  گاز نفت و زن زير زميني امخ )1-3

  :وجود آمدن يك مخزن نفت بايد عوامل زير موجود باشده  براي ب،طور كليه ب

 هيدروژن و كربن كه از گياهان و حيوانات زميني و دريايي مدفون شده در زيـر گـل و الي در    امبد -1

  . ايجاد مي شودا بودهمكاني كه زماني دري

 با هـم  هاوجود بيايد تا اين نباتات و حيوانات تجزيه شده و هيدروژن وكربن حاصل از آن      ه  شرايطي ب  -2

 .تركيب شوند و نفت و گاز طبيعي را بوجود بياورند

سنگهاي متخلخل وجـود داشـته باشـد تـا هيـدروكربن بتوانـد از جائيكـه تـشكيل شـده حركـت                        -3

 .كند) مهاجرت(

 وجود داشته باشد تا از حركت بيشتر هيدروكربن جلـوگيري  )Cap Rock( قابل نفوذيطبقه غير  -4

  .كند  و آنرا بصورت جمع آوري شده در مخازن نفتي نگهدارد

 مقداري گاز در نفت بصورت حل شده وجـود دارد كـه سـبب ذخيـره سـازي                   ،تقريبا در تمام منابع نفتي     

ام بهره برداري سبب مي شود كه نفت به همراه گـاز بـه              انرژي گاز بصورت انرژي پتانسيل است و در هنگ        

  .سطح زمين انتقال يابد

ـ    ؛در بعضي مواقع مقدار اين گاز آنقدر زياد است كه ضمن آنكه مقداري در نفت حل شده                 ه  مقدار زيادي ب

 )Gas Cap(كالهـك گـاز   آن را شود كه اصـطالحا    گاز آزاد در باالي نفت با فشار زياد جمع ميصورت

 .ين كالهك وجود ندارد   ازماني است كه    خيلي بيشتر از    ،  آنهمراه  بهره برداري نفت    در اين حالت،    . گويند

  .گويند) Gas Cap Drive(اين نوع مخزن را . زيرا كالهك گاز به رانش نفت كمك مي كند

  .عنوان همراه نفت و يا مستقال از منابع گاز زير زميني بدست آيده  گاز طبيعي ممكن است ب

مــي رطوبــت   وســنگين مركاپتانهــاي سـبك و  ،H2S، CO2در گــاز  تــرين ناخالــصيهاي موجـود  عمـده 

  . نيز برسد كل%50آن تا  H2Sمقدار ناخالصيها بستگي به منابع توليد دارد و امكان دارد كه مقدار .باشد
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  گاز طبيعيپيدايش تاريخچه  )1-4

ر استفاده از گاز وديگر مشتقات نفتي به ملـل          آيد كه ايرانيان د     نويسان كهن چنين مي     هاي تاريخ   از نوشته 

ي نظير آتش جاوداني نزديك كركوك      دها و معاب    به عنوان مثال بقاياي آتشكده    . ديگر جهان پيشي داشتند   

  . النصر معروف بود و در نزديكي مخزن گاز طبيعي قرار داشت كه به مشعل بخت

اي كـه از آتـش جاويـدان           روايـات تـاريخي    همچنين بقاياي معابد زرتشتيان در نزديكي مسجد سليمان و        

ايرانيان باسـتان بنـا بـه    . باشند ، همگي گواه اين مدعا مي...جاي مانده و    آتشكده آذرگشب در آذربايجان به    

در فـالت   . كوشـيدند   داشتند و در پايدار مانـدن آن مـي          اقتضاي محيط مذهبي خويش آتش را گرامي مي       

داشتن آتش مقدس بـه    هاي انبوه وجود نداشت، براي روشن نگه      مركزي جنوبي ايران در مناطقي كه جنگل      

شدند و طبيعت اين مناطق با ذخاير فـراوان زيـر زمينـي             امكانات ديگري بجز چوبهاي جنگلي متوسل مي      

  .كرد خود اين تالش را آسان مي

 شـد،   روايت حمام منسوب به شيخ بهايي در رينان اصفهان كه آب آن تنها بوسـيله يـك شـمع گـرم مـي                      

گويند اين حمام مـدتها مـورد اسـتفاده بـوده و بعـدها كـسي يـا        . تواند به كلي عاري از حقيقت باشد       نمي

ها براي كـشف راز ايـن شـمع عجيـب آن را دسـتكاري كردنـد و در نتيجـه                       كساني يا به روايتي انگليسي    

گـري در آن    روايتي هم حاكي از وجود مخزني از گاز متـان يـا گـاز دي              . خاموش شد و ديگر روشن نگشت     

  .دهد و در حقيقت همان مشعل گازي فروزان بوده كه به شمع تعبير شده است حوالي خبر مي

دانـيم روي دريـايي از        چنان كه اكنـون مـي     ) حتي شمال ايران  (مناطق غرب، جنوب وجنوب غربي ايران       

 كمي كه داشتند بعضي از اين منابع در گذشته و به دليل عمق بسيار       .نفت و مشقات آن قرار داشته و دارد       

با فرسايش خاك يا حركت گسلها يا عوامل طبيعي ديگر بصورت قطرهاي ناچيز از آن درياي زيـر زمينـي    

داده اسـت، برابـر اسـناد و مـدارك            برداري از آن سوق مي      به بيرون تراوش كرده و انسان متفكر را به بهره         

ها از نفت وگاز و مشتقات آنهـا          ا و چيني  ه  ها، سومري   تاريخي كه در دست است، ايرانيان قبل از فلسطيني        
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از جمله قيرانـدود كـردن      . نمودهاند  هايي بسيار ابتدايي، تصادفي و بدون برنامه خاصي استفاده مي           به گونه 

قايقها براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل آن وبيشترين كوششها همان طور كه اشاره شـد همانـا پايـدار                     

  .اده از گاز يا مشتقات ديگر نفت بوده استداشتن آتشهاي مقدس را استف نگه

زيـرا  : توان گفـت    ولي با اين همه در باره تاريخ پيدايش يا استفاده از نفت وگاز در ايران سخن زيادي نمي                 

ترديـد در     امـا بـي   . دهد بسيار اندك و غير مستدل است        آنچه از اين صنعت با امكانات ابتدايي آن خبر مي         

برداري شركتهاي نفتي خارجي در ايران، صنعت نفت و گاز در اين  از آغاز بهرهچندان دور يعني     سالهاي نه 

  .اي داشته كه بر آمار و ارقام متكي ميباشد كشور رشد قابل مالحظه

نخستين اسناد تاريخي مربوط به استفاده از گاز در ايران بـه زمـان قاجاريـه و سـلطنت ناصـرالدين شـاه                       

هاي گـازي كـه     ميالدي به لندن سفر كرده بود، چراغ1873در سال  هنگامي كه ناصرالدين شاه     . رسد  مي

. مند به بازديد از كارخانـه چـراغ گـاز شـد             روشني بخش معابر انجا بود تعجب وي را برانگيخت و او عالقه           

در ايـن رابطـه     . پس از بازگشت به ايران دستور احـداث و اسـتفاده از كارخانـه چـراغ گـاز را صـادر كـرد                      

  :كنيم منتظم ناصري را نقل مي تابهايي از ك گوشه

 17الصنايع جنـب بـاغ همـايون توسـط مـسيو فـابيوس در                  ايجاد و افتتاح كارخانه چراغ گاز در مجمع        "

كارخانـه گـاز كـه اسـباب ان     . باشد  مي) ميالدي1879مطابق با سال ( هجري قمري   1296رمضان سال   

افتتـاح  .  مسيو فابيوس قرار اسـت دائـر شـود         سپهساالر اعظم از فرنگستان خواسته و آوردند توسط همين        

 هجري قمري مطـابق بـا سـال         1298روشني چراغ گاز در شهر دارالخالفه تهران و در جشن دولتي سال             

  ". ميالدي انجام شد1881

سليمان به نفـت       ميالدي كه نخستين چاه ايران در مسجد       1908استفاده از گاز طبيعي در ايران تا تاريخ         

. شـد   پس از استخراج نفت، گازهـاي همـراه اجبـاراٌ در محـل سـوزانده مـي                . ادامه داشت بيش    و  رسيد، كم 
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ها معروف بود،     هاي سوزان كه بنام شعله      تمام اين اين مشعل   . سالهاي سال اين روش همچنان ادامه داشت      

  .ها باقي مانده است يكي از تفريحات مردم جنوب بود كه شايد هنوز در ياد بعضي

زمـان مكـانيزمي     در آن  .از طبيعي منحصرا به عنوان منبـع روشـنايي بـه كـار ميرفـت               گ ،در قرن نوزدهم  

بنـابراين گـاز طبيعـي    .به منازل بردبراي گرمايش يا كاربردهاي ديگر گاز طبيعي را بتوان  موجود نبود كه    

 بـرق جـاي گـاز را گرفـت و در نتيجـه              1980بعـد از دهـه      .براي روشنايي خيابانهاي شهر بكـار ميرفـت       

  . به وجود آمدريهاي جديدي براي گاز طبيعي كارب

 بـازار مناسـبي     ،براي يك دوره كوتاه شركتهاي گاز رساني سعي كردند كه براي وسايل كوچك گـاز سـوز                

مـشعل باتـسن    اختـراع    .كه اينها هم به سرعت از رده خارج شدند        ،  اتو ونظير ابزار فر دادن مو      . پيدا كنند 

به مشتريان اجازه داد كه از ؛ ا را با گاز طبيعي مخلوط مي نمود      هو  كه 1885رابرت باتسن در سال     توسط  

  .خواص حرارتي گاز طبيعي استفاده كنند

به عنوان سوختي   توليد كنندگان گاز به زودي توجه خود را به خواص حرارتي گاز معطوف كردند و از آن                  

 سيـستم    دوم، از جنـگ جهـاني    تا قبل    .دادن آب و پخت و پز استفاده نمودن       حرارت د ،  براي گرمايش فضا  

و اگـر مـستقل بـود در        خط لوله بين اياالت استفاده اي نداشت زيرا گاز اگر همراه بود سوزانده مـي شـد                  

 مايـل   120  برابـر  طـول آن  .  ساخته شـد   1891گاز در سال    طوالني  اولين خط لوله هاي      .محل مي ماند  

)193 km( كـرد؛  اين خط از تقويت فـشار اسـتفاده نمـي   . دبود و گاز را از ايالت اينديانا به شيكاگو ميبر 

  .كرد  به طرف مقصد حركت ميpsi 525زيرا خود گاز تحت فشار بود و با فشار حدود 

 به علـت كيفيـت پـايين خطـوط لولـه و عـدم اتـصال                 1920 توسعه شبكه هاي بزرگ انتقال گاز تا سال       

ل از آن احداث خطوط انتقال عمـده  جنگ و ركود عظيم حاص .مطلوب قطعات خطوط لوله به تعويق افتاد      

شرفت متـالوژي؛ تكنيكهـاي     يـ به هر حال در طـول سـالهاي جنـگ پ           .را براي يك دهه به تعويق انداخت      

 ادامـه  1960هـاي   جوشكاري و خم كردن لوله ها بر موانع حمل و نقل گاز غلبه كرد و اين غلبه تا سـال    
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كـه سيـستم انتقـال و توزيـع      همين .ان گرديدداشت و باعث احداث هزاران مايل خط لوله در سراسر جه      

گـاز   از   .قابل اعتمادي ايجاد شد صنايع شروع به استفاده از گاز در واحدهاي ساخت و فرايند خود نمودند                

كاربريهايي چون آبگرمكن؛اجـاق و خـشك كـن         بعدها   .استفاده گرديد نيز  طبيعي براي گرم كردن منازل      

  . لباس هم براي گاز طبيعي فراهم شد

  . داراي مقررات گرديد1938مريكا صنعت گاز براي اولين بار توسط دولت فدرال و در سال آدر 

نخستين كارخانه اي كه از وجود گاز بـراي تـامين روشـنايي كامـل خـود اسـتفاده كـرد؛ كارخانـه پنبـه                         

PHILLIPS LEF  تحـولي عمـده در صـنعت گـاز بوجـود      1855در منچستر انگليس بود كه در سال 

  .آورد

  گاز در ايران ) 1-5

در  ن بعنوان يك عامل تعيـين كننـده و مـوثر     آاستفاده از گاز طبيعي عليرغم حجم زياد و اهميت حياتي           

  .اقتصاد ما تاريخچه كوتاهي دارد

نخستين اسناد تاريخي مربوط به استفاده از گاز در ايران بـه زمـان قاجاريـه و سـلطنت ناصـرالدين شـاه                       

هاي گـازي كـه     ميالدي به لندن سفر كرده بود، چراغ1873ين شاه در سال    هنگامي كه ناصرالد  . رسد  مي

. مند به بازديد از كارخانـه چـراغ گـاز شـد             نجا بود تعجب وي را برانگيخت و او عالقه        آروشني بخش معابر    

  .پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد

 آذر مـاه  25 چاه نفت در منطقه مسجد سليمان مورد بهره برداري قرار گرفت تـا       كه اولين  1287از سال   

مد مي   آ همراه نفت بدست مي    سال گازي كه     63 كه پااليشگاه بيد بلند رسما افتتاح گرديد مدت          1350

آن به مصرف مـي     % 3شد و تنها مقدار ناچيز       ساالنه مقادير زيادي از ثروت مملكت ما نابود مي        سوخت و   

 7معادل ارزش حرارتي كل محصوالت پااليشگاه آبادان در مدت          ،   مدت در اين مقدار گاز هدر رفته      .رسيد

  .بوده است هزار بشكه در روز 600-650  ظرفيت پااليش نفت در آبادان اينكهبا توجه به. باشد سال مي
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ه كارخانـه   اولين اسـتفاده از گـاز طبيعـي در خـارج از حـوزه منـاطق نفـت خيـز در ايـران، بـراي تغذيـ                          

 هجري  1344جديدالتاسيس مجتمع كود شيميايي شيراز بود؛ كه توسط وزارت صنايع و معادن در سال               

به همين  . برداري از آن آغاز شد و براي خوراك اوليه خود نياز به گاز طبيعي داشت                شمسي احداث و بهره   

ن به شيراز، با مـديريت امـور         كيلومتر از گچسارا   215 اينچ و طول تقريبي      10 اي به قطر    منظور خط لوله  

زدايـي بـه      مهندسي مديريت خط لوله شركت ملي نفت ايران احـداث شـد كـه بـا نـصب يـك واحـد نـم                       

زدايي مربوط بـه آن،       برداري رسيد وسالها تغذيه كننده كارخانه ياد شده بود، اين خط لوله و واحد نم                بهره

  .شركت ملي نفت ايران واگذار گرديدبعدها به 

ورد شـده و در سـطح   آ مكعـب بـر  رتـ م تريليون 17 ذخاير گاز ايران بالغ بر  ؛اسبات انجام شده  بر طبق مح  

  . دوم قرار داردگاهجهان بعد از روسيه در جاي

  ايران گاز شركت ملي معرفي) 1-6

شركت ملي .  هجري شمسي پا به يكصدمين سال تولد خود نهاد1387صنعت نفت و گاز ايران در سال 

.  تاسيس شد1344 چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت است كه در اسفندماه سالايران يكي از گاز 

 درصد خواهد رسيد و 54سهم گاز طبيعي در انرژي اوليه مصرفي كشور تا پايان برنامه سوم به بيش از 

تامين كننده ،گاز.  ميليون نفر از جمعيت شهري كشور از نعمت گاز برخوردار خواهند شد41بيش از 

ي اوليه كشور در بخشهاي سوخت و صنعت خواهد بود و در بخش حمل و نقل نيز اين اميدواري انرژ

در . شودو گاز تامين  CNG درصد سوخت مورد نياز اين بخش به وسيله 15وجود دارد كه بيش از 

 تامين كننده انرژي مورد نياز كشور به استثناي بخش حمل و نقل ،هدف نهايي اين است كه گاز ،مجموع

  . باشد

 هزار كيلومتر شبكه شهري و روستايي 150 هزار كيلومتر شبكه فشار قوي و 30 بايد 1390تا سال 

حقيقت اين است كه به عنوان .  درصد برسد65احداث شود و سهم گاز در انرژي اوليه كشور به بيش از 
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يم و ميزان دومين كشور دارنده مخازن گاز دنيا بايد حرفهاي جدي تري در اين بخش داشته باش

بيرون از مرزهاي ملي يعني در ما بايد . ش از اينها باشددسترسي مايه فناوري و دانش فني روز نيز بي

  . مي حضوري فعال و موثر داشته باش،بازارهاي جهاني نيز

 از ،تشكيالت و بودجه،در چند وقت اخير تالشهايي صورت گرفته تا شركتها در محدوده اساسنامه

دو واحد طرحها و عمليات كه تا به امروز به شكل متمركز عمل مي . رخوردار باشنداختيارات كامل ب

همچنين اجراي خطوط .كردند اينك به عنوان واحدهاي خودگردان صددرصد مستقل اداره مي شوند

طرح . فرعي عموما به شركتهاي گاز استاني واگذار شده است و اين سياستي است كه دنبال خواهد شد

ت ملي گاز نيز در حد امكان به پيمانكاران سپرده  مي شود به طوري كه شمار اين نوع هاي مصوب شرك

در حال حاضر .  مورد كاهش يافته است10 مورد به 200شركت گاز مجري آن باشد از كه طرح ها 

بازرگاني و حقوقي دارد كه به تعبيري به عنوان ،شركت ملي گاز مجري طرح با امكانات مناسب مالي

  . مدير عامل و هيئت مديره در طرح مربوط به خود عمل مي كنندنماينده

   ايرانگاز اهداف شركت ملي ) 1-6-1

مهار گازهاي استحـصالي    به منظور   پااليش و انتقال گاز و مشتقات آن        ،بهره برداري هدف اصلي ايجاد آن،     

در خوزستان و صـدور     از نفت و جلوگيري از سوزاندن اين سرمايه ملي، جمع آوري گازهاي همراه با نفت                

  .آن به شوروي و گازرساني به صنايع بوده است

  ميدان گازي پارس)1-7

  .ميدان گازي پارس از دو ميدان گازي پارس شمالي و ميدان گازي پارس جنوبي تشكيل شده است
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  شمالي ميدان گازي پارس )1-7-1

سـاحل و    كيلومتري   15 تا   10له  يكي از بزرگترين ميادين مستقل گازي كشور است و در فاص          اين ميدان   

 تريليون فوت مكعـب     958.ذخيره گاز اين ميدان      . متري آبهاي خليج فارس قرار دارد      30 تا   10در عمق   

  . تخمين زده شده است تريليون فوت مكعب47.2 و حجم گاز قابل توليد آن حدود

  يجنوب ميدان گازي پارس -)1-7-2

ركت ملي نفت ايران است بر روي خط مرزي مشترك ايـران  ميدان گازي پارس جنوبي كه از اكتشافات ش 

اين مخزن در اليـه      . كيلومتري ساحل جنوبي كشورمان قرار دارد      105و قطر در خليج فارس و در فاصله         

 كيلومتر مربع   2700با مساحت    و    متري زير كف دريا قرار دارد      3000 متر در عمق     450اي به ضخامت    

گازي شناخته  ذخاير  % 8ذخاير گازي كشور و     % 50يليون فوت مكعب ،    تر 464با ظرفيت   درسمت ايران ،    

  آن از اليه هاي      H2Sو ميزان گاز    است   ترش   ،گاز اين مخزن   . جهان را به خود اختصاص داده است       شده

 ميليـارد  17 همچنـين داراي ذخيـره اي در حـدود    ،اين ميدان .مي باشد ppm 1 5000 حدود ،مختلف

 و فـشار طراحـي آن    C°107 و دماي آن psi5265  مخزن حدوداين فشار . بشكه ميعانات گازي است

psi4365  توسعه اين ميدان كه از مهمترين طرح هاي برنامه توسعه اقتصادي كشور مي باشـد،               . مي باشد

با هدف جايگزيني مصرف گاز به جاي فراورده هاي نفتي و تامين تقاضـاي رو بـه رشـد مـصرف داخلـي،                       

  . در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است،آن و همچنين صادرات تزريق به ميادين نفتي

  

  

  

  

                                           
1 Part Per Million 
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   موقعيت ميدان گازي پارس جنوبي))11--11شكل

  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -2

 شوراي عالي مناطق آزاد كشور تحت نظر شركت ملي نفت            با تصويب  18/07/1377اين منطقه در تاريخ     

اين .  است و در حال حاضر مسئوليت اداره آن بر عهده شركت نفت و گاز پارس مي باشد                 ايران ايجاد شده  

 كيلـومتري بنـدر   250 كيلومتر مربع در كنـاره خلـيج فـارس و در فاصـله         100منطقه با وسعت بيش از      

موقعيت ممتـاز ايـن     .  كيلومتر قرار دارد   40 كيلومتري بندرعباس با طول ساحلي در حدود         570بوشهر و   

قه به لحاظ قرار داشتن در كرانه خليج فارس كه غني ترين منطقه نفتي و گازي جهان است شـرايط                    منط

بسيار مناسبي را براي سرمايه گذاري خارجي با بهره گيري از تـسهيالت خـاص منـاطق ويـژه اقتـصادي                     

  .فراهم كرده است
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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-3
ر خليج فارس و حفر اولـين چـاه اكتـشافي آن در سـال               ميدان عظيم گازي پارس جنوبي د     پس از كشف    

، سياست وزارت نفت مبني بر اولويت توليد از ميادين مشترك، تامين گاز مورد نيـاز كـشور و نيـز                     1367

  .صادرات گاز، بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي را در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار داد

 تـشكيل   26/04/1373 ميدان، شركت مهندسـي و توسـعه نفـت در تـاريخ              به منظور توسعه فاز يك اين     

بـه كنـسرسيوم     طي قـراردادي     25/07/1377 ميدان پارس جنوبي در تاريخ       3 و 2توسعه فازهاي   .گرديد

شركتهاي توتال فرانسه، گازپروم روسيه و پتروپارس واگذار گرديد و مسئوليت نظارت بر ايـن قـرارداد بـه                   

  .ناطق دريايي شركت ملي نفت ايران قرار گرفتعهده مديريت توليد م

 بـه عنـوان يكـي از    )POGC(پس از انجام تغييرات ساختاري در وزارت نفت، شركت نفت و گـاز پـارس     

 تاسيس شـد و مـسئوليت توسـعه كليـه           01/10/1377شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران در تاريخ         

 يكـي از  كـه ت مجتمـع گـاز پـارس جنـوبي،     شـرك  همچنـين . فازهاي پارس جنوبي را عهـده دار گرديـد       

 و مـسئوليت بهـره       تاسـيس شـد    28/07/1377در تـاريخ    اسـت؛   شركتهاي فرعي شركت ملي گاز ايران       

  .فازهاي پارس جنوبي به آن واگذار شدبرداري از تاسيسات دريا و خشكي همه 

  : پارس جنوبي شركت مجتمع گازاهداف  )3-1

ئوليت هاي راهبري و بهره برداري و تعميرات و نگهداري همـه            شركت مجتمع گاز پارس جنوبي كليه مس      

 خطوط لوله دريـايي، تاسيـسات       شامل عمليات بهره برداري از سكوهاي سرچاهي و        فازهاي پارس جنوبي  

  :پااليشگاههاي ساحلي را برعهده دارد واهداف اصلي آن به شرح زير مي باشد

  پاسخگويي به نياز روزافزون مصرف گاز كشور  )1

زين نمودن گاز طبيعي به جاي نفت و فراورده هاي آن و افزايش سهم گـاز در سـبد انـرژي                     جايگ )2

  يژرنمصرف داخلي به منظور صرفه جويي ا
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  )LPG(صادرات گاز ، ميعانات گازي ، گاز مايع  )3

 واحـدهاي ( ارائه ميعانات گازي به عنوان خوراك و منبعي پايـدار و ارزان بـه صـنايع پتروشـيمي                    )4

 گـازي ايـن ميـدان       م و واحدهاي بزرگ آروماتيك چهارم كه بـر اسـاس ميعانـات            نهم و ده  الفين  

  .)طراحي شده اند

مي بـراي    درصد برآورده شده است بـه پتروشـي        5/5 تحويل اتان موجود در گاز منطقه كه حدود          )5

 .توليد اتيلن و مشتقات آن

  : پارس جنوبي مشخصات كلي فازهاي گازي )3-2 

  : 1پااليشگاه فاز  )3-2-1

گاز ترش و ميعانات گـازي همـراه     ميليون فوت مكعب1000تاسيسات دريائي اين فاز براي توليد روزانه 

جداسازي آب از گاز عمليات  TEG فرايند در سكوي بهره برداري بوسيله سيستم. آن طراحي شده است

 اينچ زيـر دريـايي بـه    32بوسيله خط لوله دوفازي  ترش صورت ميگيرد و گاز و ميعانات گازي به صورت

دريايي و خشكي فـاز يـك تحـت     طراحي، نصب و راه اندازي تاسيسات. يابد پااليشگاه ساحلي انتقال مي

 بـا همكـاري مـؤثر       1382ه در سـال     كـ ه  ز پارس بعهده شركت پترو پارس بـود       مديريت شركت نفت و گا    

  فاز
  توليد از مخزن    

  ) در روزm3 ميليون (

گاز تصفيه شده     

  ) در روزm3 ميليون(

ميعانات گازي   

 )هزار بشكه در روز(

 گوگرد  

 )تن در روز(

    )LPG (   گاز مايع

  )ميليون تن در سال(

1  28  25  40  200  ---  

  ---  400  80  50  56  3و2

  1  400  80  50  56  5و4

  1.5  ---  120  75  84  8و7و6

  1  400  80  50  56  10و9
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رح آغـاز و پـس از راه        داري آزمايشي از ايـن طـ      بر متخصصين و نيروهاي كارشناس شركت ملي گاز، بهره       

  . راه اندازي شد1383در تيرماه سال ، اندازي كامل

  : 3و 2 هايپااليشگاه فاز )3-2-2

نسبت به طراحي افزايش توليد     % 14 و در حال حاضر       راه اندازي شد   1381ماه سال   آباناين پااليشگاه در    

لـذا   .امكان جداسازي اتان،پروپان و بوتـان وجـود نـدارد         ) 3و2فاز(و دوم ) 1فاز(در پااليشگاههاي اول    .دارد

 ارسال مي گـردد و بقيـه گـاز، پـس از              پارس گازهاي اين دو پااليشگاه براي جداسازي اتان به پتروشيمي        

  .جداسازي اتان به خط سراسري تزريق مي گردد

  : 5و4 هايپااليشگاه فاز )3-2-3

ساالنه يك ميليـون تـن اتـان بـه عنـوان            ر اين پااليشگاه،    د . راه اندازي شد   1383سال  اين پااليشگاه در    

و ايتاليـا   عمليات اجرائي آن برعهـدة شـركتهاي آجيـپ          . جداسازي مي شود  خوراك واحدهاي پتروشيمي    

  .بوده استپترو پارس 

  : 8و7و 6 هايپااليشگاه فاز )3-2-4

پس از تفكيك   اين پااليشگاه،    گاز   . شد شروع 1382سال  بهمن ماه   اين پااليشگاه در    عمليات فوندانسيون   

 اينچي جهت تزريـق بـه حـوزه نفتـي     56 بوسيله خط لوله ،و تنظيم نقطه شبنم گاز ترش ميعانات گازي

پـس از جداسـازي   .  اين پااليشگاه بهره برداري شده اسـت 6هم اكنون از فاز  .گردد منتقل مي آغاجاري

  .قل مي گردد منت9 و 1ميعانات گازي،گاز ترش آن به پااليشگاههاي فاز

  :10 و  9 فازهاي پااليشگاه )3-2-5

كـره   LG مديريت پروژه به كنـسرسيوم  قرارداد اين پااليشگاه نيز توسط شركت نفت و گاز پارس بعنوان

 و شـركت مهندسـي و سـاخت تاسيـسات     (OIEC) ساختماني صنايع نفت جنوبي، شركت مهندسي و

 . مي باشد5 و 4همانند فازهاي  ،شگاه از نظر ظرفيتاين پاالي. واگذار شده است (IOEC) دريائي ايران
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 منتقـل  9 پااليشگاه فـاز   پارس جنوبي به8 و 7، 6فازهاي   اينچ، بخشي از گاز32استفاده از خط لوله  با

پااليشگاه فـاز   عالوه بر اين كه مي توان گاز،  پارس جنوبي10مي شود، براي تامين خوراك پااليشگاه فاز 

 10 و 9فازهـاي   ميان ديگري  اينچ32خط لوله  ،ردتامين ك) 9سكوي فاز (يي پروژه از بخش دريا  را10

ميـدان گـازي پـارس       10 و   9 فازهـاي    . به عنوان گزينه دوم پيش بيني شـده اسـت          8  و 7،  6فازهاي   و  

از مخـزن  )  ميليـون مترمكعـب  57.5( گـاز تـرش    با هدف توليد روزانه دو ميليارد فوت مكعـب ، جنوبي

   .در حال اجرا استهم اكنون و شده  جنوبي طراحي مشترك پارس

 ميليـون  25 ،جنوبي نيز، روزانه از هر فاز ميدان گازي پارس 10 و 9در پااليشگاه بخش خشكي فازهاي 

 تن اتـان  1300، همچنين  LPG هزار تن 1500گازي،   هزار بشكه ميعانات40 مترمكعب گاز شيرين ،

  .شد  تن گوگرد توليد خواهد200و 

آب شيرين كن،     واحد از جمله واحدهاي آبگير از دريا،       12 مشتمل بر    10 و   9حدهاي يوتيليتي فازهاي    وا

آتـش   ابـزار دقيـق و سيـستم   توليـد هـواي   نيتروژن، توليد ، واحد پسĤبديگ هاي بخار، سيستم تصفيه 

  .د برداري رسيده و رسما افتتاح شدن در نيمه مرداد ماه سال جاري به بهره،نشاني

 ميليـون مترمكعبـي گـاز    50پارس جنـوبي، حجـم     ميدان گازي10 و 9ره برداري نهايي از فازهاي با به

تامين مصارف خانگي و صنعتي به خطوط چهارم و ششم  شيرين استحصالي از پااليشگاه اين فازها جهت

نـه  از ميا ره چهارم سراسري گاز كـشور، بـا عبـو   بر اين اساس خط لول .شد سراسري كشور تزريق خواهد

ارسـنجان و صفاشـهر، وارد    غربي استان فارس مشتمل بر شهرهاي المرد، خيرگو، خنج، جهرم، خـاوران، 

شهرهاي آباده، تيران و نيزار، گـاز مـورد    استان اصفهان شده و ضمن تامين گاز مورد نياز مصارف خانگي

ني خـط لولـه چهـارم    مقـصد پايـا  . را نيز تامين مي كنـد  نياز صنايع عمده و بزرگ مستقر در اين نواحي

همچنين خط لولـه  .بزرگ پيرامون آن در استان مركزي است سراسري شهر ساوه و شهرك هاي صنعتي

 پس ؛ را برعهده داردو خوزستان گازرساني به شهرهاي استان بوشهر  ششم سراسري كشور نيز كه وظيفه
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هر و طـي مـسيري بـه طـول     خورموج، برازجان، اهرم، گناوه، سردشت و بوشـ  از عبور از شهرهاي كنگان،

هدف اصلي از اين اتصال كـه  . نهايت به خط اول سراسري انتقال گاز متصل خواهد شد  كيلومتر در498

 امكان برقراري باالنس گاز در شبكه سراسري و نيـز افـزايش   ؛صورت مي پذيرد در پااليشگاه بيدبلند يك

 و 9يكي براي فـاز  ، دريايي توليد گاز سكوي 2 بخش دريايي طرح مشتمل بر. كشور است توان صادراتي

حلقه چاه اصلي براي توليـد   12  كيلومتري از عسلويه، هر يك شامل105 در فاصله 10ديگري براي فاز 

  .است

 اينچي براي انتقال گـاز تـرش   32رشته خط لوله  2بخش انتقال دريايي گاز به پااليشگاه نيز مشتمل بر 

ـ  2 توليدي به ساحل و نيز اينچـي انتقـال محلـول اتـيلن گاليكـول بـه تاسيـسات         4.5 ه رشته خـط لول

  .سرچاهي است

  :12 و 11فازهاي  پااليشگاه )3-2-6

 ميليون مترمكعب گاز ترش جهت تأمين خـوراك واحـدهاي           55اجراي اين دو فاز به منظور توليد روزانه         

  .ده استشريزي  ه هزار بشكه ميعانات گازي جهت صادرات برنام80 و (LNG)سازي گاز  تصفيه و مايع

  :14 و 13فازهاي  پااليشگاه )3-2-7

 ميليـون فـوت مكعـب       1400نيز به منظـور توليـد روزانـه         14 و   13عالوه بر فازهاي فوق اجراي فازهاي       

LNG  ميليون فوت مكعب 700و GTL ريزي شده است برنامه.  

  :16 و 15فازهاي  پااليشگاه )3-2-8

 ميليون متر مكعب گاز تصفيه شده جهـت تزريـق بـه    50روزانه  منظور توليد به، 16 و 15اجراي مراحل   

جهـت  ) LPG(شبكه سراسري گاز كشور وتوليد ساالنه حد اقل يك ميليون وپنجاه هزار تـن گـاز مـايع                   

 هزار بشكه ميعانات گازي جهت صادرات و توليد ساالنه حد اقل يـك ميليـون                80صادرات و توليد روزانه     
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 تن گوگرد جهـت صـادرات برنامـه         600ك پترو شيمي و استحصال روزانه       تن گاز اتان جهت تأمين خورا     

  .ريزي شده است 

  :18 و 17 فازهاي پااليشگاه )3-2-9

ميليـون   50 ميليون متر مكعب گاز از مخزن وتوليد روزانه        56.6 توسعه اين فاز بمنظور استحصال روزانه     

تن گوگرد و توليد ساالنه يك       400 زي ، هزار بشكه ميعانات گا    80 متر مكعب گاز طبيعي تصفيه شده به      

  .در نظر گرفته شده است ) LPG(ميليون تن گاز مايع 1.05 تن اتان و ميليون
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  :دوره هاي آموزشي   )4

 طب صـنعتي   و)1385مهرماه (، مصاحبه فني )1385شهريورماه (پس از گذراندن مراحل آزمون ورودي     

در اسـفندماه   .  دعـوت بـه همكـاري گرديـد        ،م شد و از پذيرفته شـدگان      ، نتايج نهايي اعال   )1385آذرماه  (

 10 جذب شده بودند؛ خواسته شد تا بـا فاصـله زمـاني     B , Aگان كه در دو گروهپذيرفته شد از 1385

) شهيد عباسپور ( دانشگاه صنعت آب و برق        تهران در محل   روز، جهت شركت در كنفرانس اطالعي كه در       

در اين كنفرانس، از مسئولين محترم شركت ملي گاز و شركت مجتمـع گـاز               . وندشد؛ حاضر ش   برگزار مي 

طالعـات الزم را ارائـه فرمـوده؛       اجديداالسـتخدام،   پارس جنوبي دعوت شده بود تا جهت آشنايي پرسـنل           

 و خالصـه قـوانين و مقـررات اداري، مـالي، بازرگـاني،              نمايدكارآموزان را با فعاليتها و اهداف شركت آشنا         

 18 پس از گذشت يـك مـاه از برگـزاري ايـن دوره، در             . زشي و ايمني را به صورت فشرده ارائه نمايند        آمو

 هفته آموزش و يـك هفتـه اسـتراحت،    4به صورت دو استخدام،   دوره هاي آموزشي ب   ،1386فروردين ماه   

   .آغاز شد
 :رده زبان انگليسيشفدوره هاي  )4-1

 ارتباط مستمر با تكنولوژي به روز دنيا مي باشد؛ نـاگزير،            اينكه در صنعت نفت و گاز، نياز به       با توجه به    

به همين منظور   . همه كارمندان شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نياز به آشنايي با زبان انگليسي، دارند             

اولين دوره آموزش برنامه ريزي شده، دوره فشرده زبان انگليسي بود كه در دانشگاه صـنعت آب و بـرق                    

 New Interchangeجهت تدريس آن، از سري كتابهاي آموزشي. ن برگزار شدتهرا) شهيد عباسپور(

هـاي فـيلم جهـت تقويـت        CDاين كتاب ها داراي مجموعه كاملي از نوارهـاي كاسـت و           .  استفاده شد 

برگـزاري ايـن   . مي باشدWriting و Speaking  و تمرينات تقويت مهارت هاي Listeningمهارت 

  . ماه به طول انجاميد4دوره، 
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 :(ICDL)كامپيوتردوره هاي  )4-2

 ,Windows, Excel, word  مهارتهــاي كــه همزمــان بــا دوره زبــان برگــزار شــد؛در ايــن دوره

PowerPoint  در پايان دوره هر يك از مهارت ها، يك آزمون عملي هـم بـه عمـل    . آموزش داده شد

  .مي آمد تا توانايي هر يك از افراد سنجيده شود

 ):Common Course (دوره هاي آموزش فني عمومي )4-3

 17 آغاز شد و تـا       1386اين دوره از مردادماه     .در طول اين دوره آموزشهايي كلي و عمومي ارائه گرديد         

در طول اين دوره، آموزشهاي الزم در زمينه هاي زير، به صورت كلي و فشرده ارائـه                 . آبانماه ادامه يافت  

  :گرديد

General Course (1-3-4  

- Hydrocarbon Chemistry : ساختار شيميايي هيدروكربنها، نحوه آناليز گازها (GC) 

Mechanical Course (2-3-4  
 آشنايي با انواع خوردگي، نحوه حفاظت در برابر آنها :مباني خوردگي -

نحوه ريختن فلزات، انواع عيوب فلزات و عوامل ايجاد آنهـا، تـست هـاي               : مقدمه اي بر متالورژي      -

 ) MT,UT,PT, Radiography(يوب فلزاتمورد استفاده براي پيداكردن ع

سـانتريفيوژ، انـواع     كمپرسورها و انواع آن، اجزاي كمپرسـور      اين  كابرد  : سانتريفيوژكمپرسورهاي   -

 آب بندها

، سـيكل كـاري موتورهـاي       )درون سوز و بـرون سـوز      (انواع موتورهاي احتراقي    : موتورهاي ديزل    •

، انواع راه انـدازهاي موتـور،       )محصوالت احتراق هوارساني، متراكم كردن، احتراق، تخليه      (احتراقي

، نوع احتراق،   )دو زمانه و چهار زمانه    (تقسيم بندي موتورهاي احتراق داخلي از نظر ترموديناميكي       

 قرارگرفتن سوپاپها نحوه خنك كاري، قرارگرفتن سيلندرها، هوارساني به موتور، 
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ثير شرايط محيط بر توربين، عوامل موثر       مزايا و معايب توربين هاي گازي، تا       : توربين هاي گازي   -

بر عملكرد توربين گاز، مزايا و معايب هر يك از روش هاي خنك كاري هواي ورودي بـه تـوربين                    

 )چيلر جذبي، كولر تبخيري مديا، سيستم فاگ(

پيامـدهاي اصـطكاك، روشـهاي كـاهش اصـطكاك، انـواع روانكارهـا و               : مقدمه اي بر روانكـاري       -

  افزودني هاي روانكارها، سيستمهاي روانكاري و شرايط نگهداري روانكارهامشخصات ويژه آنها،

 انواع آنها و نحوه عملكرد آنها: پمپهاي جابجايي مثبت  -

 ساختمان داخلي اين كمپرسور ها و نحوه عملكرد آنها: كمپرسورهاي رفت و برگشتي  -

 قوانين حاكم بر توربين هاي بخار: توربين هاي بخار  -

-  Piping & Valves : شناخت لوله ها انواع آنها، اهداف عايق كاري 

 ساختمان داخلي اين پمپ ها و نحوه عملكرد آنها: هاي سانتريفيوژ  پمپ -

 نحوه عملكرد آنها اجزاي كمپرسور و: كمپرسورهاي چرخشي  -

 مباني ترموديناميك -

Process Course (3-3-4  
تركيب گل  ، انواع روشهاي حفاري،     انواع مته ،  بخش هاي مختلف دكل حفاري    :  تكنولوژي حفاري  -

 وظايف آن حفاري و

 بررسي ساختار كلي بويلرها، نحوه قرارگيري مشعلها : بويلر  -

و مالكهـاي    جـاذب آب  جامـد   خـصوصيات مـواد       :آب زدايي از گاز با استفاده از برجهاي پرشده         -

 انتخاب آنها

 و روش   ات مـواد جـاذب آب     خـصوصي شرح مختصري از      :آب زدايي از گاز با استفاده از گاليكول        -

  بازيابي آنها، داليل آبزدايي از گاز، شرايط عملياتي مورد نياز جهت آبزدايي
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- Flare & Burn Pit : بخش هاي مختلف آنها 

مـايع،  ( ، انواع سوخت كوره ها      )عمودي، افقي (جايگاه كوره در صنعت نفت، انواع كوره ها          : كوره -

 )پيش مخلوط و نفوذي( براساس نوع سوخت  وخواص آنها، تقسيم بندي مشعل ها)گاز 

داليل شيرين سازي گازها، مواد مورد استفاده و مزايا و معايب اسـتفاده             :  شيرين سازي گاز ترش    -

 از هر يك، فرايند كلي شيرين سازي

روشهاي متفاوت انتقال حرارت، عوامل مـوثر بـر ضـرايب انتقـال حـرارت، تـاثير                 :  انتقال حرارت  -

 حرارترسوبات بر انتقال 

 روشهاي متفاوت انتقال جرم، بيان معادالت رائولت و آنتوان : انتقال جرم  -

ن،  آو واكنـشهاي  Mercaptan Removal شـرح فراينـد واحـد    : حذف مركاپتـان هـا از گـاز    -

  واحدشرايط عملياتي

- Offshore Production : تجهيزات سرچاهي و وظايف هريك 

 م هاي سردسازي، خواص سيال عاملسيست : )Refrigerators(سيستمهاي سردسازي -

 اساس كار آنها، اجزاي داخلي آنها : )Separators(جداكننده ها -

 انواع تانك ها و ابزار نصب شده بر روي آنها: تانكهاي ذخيره  -

  واحدن، شرايط عملياتي آو واكنشهاي SRUشرح فرايند واحد: بازيافت گوگرد  -

معلـق و محلـول و نحـوه انـدازه          مـواد   نده ها شامل    دسته بندي منابع آب، انواع آالي     : تصفيه آب    -

 گيري آنها، مراحل تصفيه آب

- Pipe Line Operation :   اجـزايPipe Line) Fittings ,Strainers ,Pig Station        

Steam Traps(  
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Safety Course (4-3-4   
 حاالت و انواع مواد شيميايي و خطرناك محيط كار: مخاطرات شيميايي  -

 انواع آتش، روشهاي جلوگيري از ايجاد آتش، انواع خاموش كننده ها، : ريق اطفاي ح -

- General Safety :   وظايف واحد ايمني، انواع حادثه، نحوه گزارش حادثه، فرم هاي مورد نيـاز

 Zoneايمني، انواع 

- General Safety + Offshore Safety 

، اجـزاي سـيلندر، مشخـصات    انواع تـست سـيلندرها   : Color Codeسيلندرهاي تحت فشار و  -

 ها،رگازهاي درون سيلندرها، ايمني در حمل و نقل و انبار كردن سيلند

خصوصيات و وظايف امدادگر، مراحل كمك بـه مـصدوم، نحـوه انتقـال مـصدوم،      : كمكهاي اوليه   -

 شناسايي مارها و انواع مارهاي منطقه جنوب  

ز حادثـه، نحـوه محاسـبه ضـرايب شـدت و            تعريف حادثه و پيش حادثه، داليل برو      : ايمني توليد    -

 تكرار حادثه

عوامل مهم در برق گرفتگي، عوامل مهم در ايجاد شوكهاي الكتريكـي و روش هـاي                : ايمني برق    -

 پيشگيري از آنها

، تعاريف بيمـاري، حادثـه      )بالقوه و بالفعل  (تعريف خطر و انواع آن     : )Health(بهداشت حرفه اي     -

ايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار، عوامـل زيـان آور محـيط              ناشي از كار وبهداشت، اهم وظ     

 كار و بيماري، راههاي پيشگيري وكنترل عوامل زيان آور

بررسي اهداف زيـست محيطـي يـك شـركت، عنـوان كـردن               : )Environment(محيط زيست  -

استانداردهاي مورد استفاده در محيط زيست و عنوان چند مورد از مخـاطرات و حـوادث زيـست                  

 طي اتفاق افتاده در دنيامحي
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Electrical Course (5-3-4  
 روابط فيزيكي المان هاي الكتريكينحوه محاسبه مقاومت و سلف هاي معادل،  : مباني برق -

- UPS & Batteries  :انواع مصرف كننده هاي الكتريكي) AC,DC (   اجزاي تـشكيل دهنـده،

 UPSه كـاربرد و اسـتفاده از   نحو، )UPS) Rectifier, Inverter , Transfer Switch يك

)Off-line , On-line(طبقه بندي باطري ها و موارد كاربرد آنهـا،  ،، شاخص هاي كيفيت برق 

 اثر درجه حرارت بر ظرفيت باطري

انواع هاديهاي الكتريكي و شكل آنها، نحوه كابل كشي براي فشار ضعيف، فشار متوسط              :  كابل ها  -

 وفشار قوي، معني كدگذاري كابلها

تعريف زمين از ديدگاه برق، آثـار خطـر آفـرين بـرق،             ) :Earthing(يستمهاي اتصال به زمين     س -

 استفاده از الكترودهاي زمين جهت حفاظت

 عالئم موجود در دياگرامها و توضيح برخي از آنها : دياگرامهاي الكتريكي -

- Electrical Symbols : بررسي برخي از سمبل هاي موجود در نقشه هاي الكتريكي 

 انواع ترانسها، اساس طراحي ترانس ها  : قدمه اي بر ترانسفورماتورهام -

 تعريف صاعقه و انواع آن، اثرات صاعقه : حفاظت در مقابل صاعقه -

، مشخصه هاي اصلي المپ      مشخصات سيستم روشنايي مطلوب، ماهيت نور     :  تكنولوژي روشنايي  -

 هاي الكتريكي

 براي جلوگيري از خوردگيحفاظت كاتدي روش تعريف خوردگي و استفاده از : حفاظت كاتدي -

كه در صنعت نياز به اندازه گيري دارنـد و           كميات الكتريكي بعضي از   بيان   : ابزارهاي اندازه گيري   -

 نحوه قرار گرفتن اين ابزار در مدار 
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گروه بندي ماشين هاي الكتريكي از لحاظ سـاكن و گـردان، نحـوه               : ماشينهاي الكتريكي گردان   -

 ين هاي الكتريكيماش كاركرد

- Switchgear  : تعريفSwitchgear )انواع كليدها)كليدخانه ، 

، طرح هاي مختلـف    )سكسيونر و دژنكتور  (استفاده از كليدهاي حفاظت     :  حفاظت از شبكه قدرت    -

 حفاظتي براساس جريان زياد، تفاضل جريان و سنجش فاصله

Instrumentation Course (6-3-4  
- Basic Computer Component : عملگرهـاي   كامپيوتر بـر اسـاس جبـر منطقـي    عملكرد ،

اصلي جبر منطقي، نحوه بدست آوردن جداول صحت، ساختمان كامپيوتر و وظايف هـر قـسمت،                

 انواع حافظه، انواع دستگاههاي ورودي و خروجي كامپيوتر

، PDCS,DCS,PLC:(ystemSontrol Cistribution D(سيستمهاي كنتـرل كـامپيوتري   -

ontrollerCogic Le rogrammablPاجزاي سيستم كنترل گسترده ، 

- Control Valves : دسته بندي شيرها و ساختمان آنها 

 ... )اريفيس، رتامترو( Flow ابزارهاي متفاوت اندازه گيري : Flow اندازه گيري -

 هدف از اندازه گيري: صول ابزار دقيق ا -

- Instrument Symbols  :دهاي مورد استفاده، انواع نقشه مزاياي سيستم كدگذاري و استاندار

 ها

 ش هاي كلي اندازه گيري سطح، اساس آنها و موارد كاربردرو : مايعات ي سطحاندازه گير -

خاصيت  شكل، استفاده از   U استفاده از لوله  (روش هاي متفاوت اندازه گيري        :اندازه گيري فشار   -

 )االستيك اجسام

 اندازه گيري آنهاا و مبناي انواع دماسنج ه:  دمااندازه گيري  -
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 :)OST: On Site Training(آموزش كلي در سايت عسلويه  )4-4

 هفته حضور در سايت و دو       5به مدت   ادامه داشت و     27/10/1386تا  آغاز شد و     17/09/1386از تاريخ   

 پس از تقسيم بندي به سه دسـته و معرفـي بـه پااليـشگاه هـاي                  . انجام گرديد  ،هفته استراحت مابين آن   

 بـصورت يـك هفتـه حـضور در واحـدهاي بـرق، يـك هفتـه حـضور در                     5و4 و فازهاي  3و2ي، فازها 1فاز

 هفته حضور در واحـدهاي بهـره بـرداري          دو يك هفته حضور در واحدهاي ابزار دقيق،       واحدهاي مكانيك، 

مقدار كمي از زمان حضور در پااليـشگاه،  .  معرفي شدم  5و4اينجانب به پااليشگاه فازهاي   . برنامه ريزي شد  

 . بازديد از سايت انجام مي شد،در بقيه زمانها. باحث تئوري شدصرف م

 ):Specific Course(آموزش تخصصي بهره برداري  )4-5

 در مركز آموزش فنون و تكنولـوژي اهـواز          1387 تا آخر فروردين ماه      1386اين دوره از اول بهمن ماه       

 افراد بـا تجربـه صـنعت         همه دروس توسط   .برگزار گرديد زير نظر شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب،         

هر درس در طول يك هفته تدريس مي شد و در آخرين روز هفتـه، يـك بازديـد        . نفت تدريس مي شد   

  :مباحث تدريس شده در اين دوره به شرح زير مي باشد. در رابطه بادرس انجام مي شد

رگـزار   سـاعت در هفتـه ب      6 تـا    4از ابتدا تا انتهاي دوره به صـورت         : زبان انگليسي تخصصي نفت    -

بـراي  ) The Petroleum Programme) English For Oil Industryكتـاب  . گرديـد 

  .مورد استفاده قرار مي گرفت تدريس

لوله و انواع آن، انواع اتصاالت، انواع شيرها، جداكننده ها، مخازن، مبدلهاي            : وسايل ثابت عمليات     -

 ساختمان داخلي آنها حرارتي، برج ها و

 ، كاربرد تبريد در NGL 600بررسي سيكل تبريد پروپان در كارخانه  : سيستم و عمليات تبريد -

 صنعت گاز

 آشنايي با آزمايش هاي نفت: آشنايي با آزمايشگاه هاي شيميايي  -
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تاسيسات سرچاهي، وسايل كنار چاه، سيـستم تزريـق مـاده           : آشنايي با عمليات چاه هاي گازي        -

 ضدخوردگي

 از و گاز مايعكليات كارخانجات گ: گاز و گاز مايع  -

 )آغاجري(پااليشگاه گاز مايع مارون  -

توربين ها در صنايع نفت و گاز، ساختار        : اصول دستگاهها و طرز كار توربين هاي احتراقي گازي           -

 توربين احتراق گازي و اجزاي اصلي آن 

، شرح  و مالكهاي انتخاب آنها    جاذب آب جامد  خصوصيات مواد   : آب زدايي در صنايع گاز طبيعي        -

 و روش بازيابي آنها، داليل آبزدايي از گاز، شرايط عملياتي مورد نيـاز              وصيات مواد جاذب آب   خص

 جهت آبزدايي

آب و  تـصفيه   روش هـاي    انـواع   : هاي صـنعتي    پـسĤب  آلـودگي آب و      –شناخت آب هاي صـنعتي       -

 هاي صنعتيپسĤب

 شـيرين  روش هاي شيرين سـازي، بررسـي و شـرح فراينـد        : شيرين سازي گاز و بازيافت گوگرد        -

  طرح آماك اهواز-)DMA(سازي با دي متيل آمين

 آشنايي با فرايندهاي عسلويه )4-6

در مركز آموزش شـهيد بهـشتي جـم         ،  28/02/1387  تا 9/02/1387، از تاريخ     كاري هفته 3ت  به مد 

بهره برداري اين پااليـشگاه   دهاي ، فراين5و4  اساتيدي از پااليشگاه فازهاي،در اين مدت. برگزار گرديد

  . به صورت تئوري تشريح نمودندرا

 :)OJT: On Job Training( تخصصي بهره برداري در سايت عسلويه آموزش )4-7

بخش بهره بـرداري    ساتيدي از   ا.  برگزار گرديد  3و2 هفته كاري، در اداره آموزش فاز      6ين دوره به مدت     ا

فانه به دليل همزمـان     متاس. تدريس فرايندهاي واحدهاي مختلف را بر عهده داشتند       ، 3و2  فاز پااليشگاه
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حجم زياد كار پرسنل بهره برداري در اين مدت، اداره آموزش بـا       و اين پااليشگاه  Overhaul1شدن با   

  .مشكل تامين استاد روبرو بود

 1به پااليـشگاههاي     تقسيم شديم و     اوتفت گروه هاي م   به ،، براي شروع به كار     OJTپس از پايان دوره     

به پيشنهاد رئـيس    .  معرفي شدم  3و2براي شروع به كار، به پااليشگاه فاز         اينجانب. رفي شديم  مع 10تا  

  . هفته كاري كارآموزي در آزمايشگاه، در نظر گرفته شد8محترم پااليشگاه، آقاي مهندس فرهنگ، 

  :آزمايشگاه )4-8

  :سه دسته تقسيم مي شوندوزانه در آزمايشگاه انجام مي شود، به آزمايشهايي كه ر

Utility 2 ، Production 3  ،Process 4  

1- Utility : 

1.1( PH - شكل شماره )3-8-4( 

2.1( Conductivity - شكل شماره )3-8-4( 

3.1( Turbidity )كدورت( 

4.1( TDS ) Total Dissolve Solid( - شكل شماره )3-8-4( 

5.1( Total Hardness 

6.1( SST 

  واحدهاي بهره برداري  -1

7.1( Alkali 

8.1( Total Fe 

                                           
  تعميرات اساسي 1
 واحدهاي آب، برق و بخار 2
   حدهاي بهره برداريوا 3
 واحدهاي عملياتي 4
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 )2-8-4( شكل شماره - Fe اندازه گيري يون )9.1

 )2-8-4( شكل شماره - )SiO2(سيليس ي يوناندازه گير )10.1

 )2-8-4( شكل شماره - )NO2 -( اندازه گيري يون نيتريت )11.1

   Cl2اندازه گيري  )12.1

 )2-8-4( شكل شماره - Cl– اندازه گيري يون )13.1

    2Mg+اندازه گيري يون )14.1

   2Ca+اندازه گيري يون )15.1

 )2-8-4( شكل شماره -  Elimin-Oxاندازه گيري )16.1

 )2-8-4( شكل شماره -  )P2O5,PO4  P,2- ( فسفات اندازه گيري يون )17.1

 )7-8-4( شكل شماره -  )Chemical Oxygen Demand ( COD  مقداراندازه گيري )18.1

  )5-8-4( شكل شماره -  )Biological Oxygen Demand  (BOD  مقداراندازه گيري )19.1
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 Utility  آزمايشگاه :)1-8-4 شكل شماره 

  

  PH Meter دستگاه: ) 3-8-4 شكل شماره DR/2010 دستگاه: ) 2-8-4 شكل شماره
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  Oxicap دستگاه: ) 4-8-4 شكل شماره

  

   BODانجام تست : ) 5-8-4 شكل شماره

  

  

  COD  ويال تست: ) 6-8-4 شكل شماره

  
  

  

 

  COD راكتور تست : ) 7-8-4 شكل شماره
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2- Production :  آزمايشگاه شامل موارد زير مي باشداز بخش تستهاي انجام شده دراين: 

1.2( in Glycol  -Cl   

2.2( H2S in Glycol -  شكل شماره)9-8-4( 

3.2( % MDEA in Glycol -  شكل شماره)9-8-4( 

4.2(  MEG  %- شكل شماره) 11-8-4( 

5.2( RVP - شكل شماره) 14-8-4( 

6.2( H2S in Sour Water -  شكل شماره)9-8-4( 

7.2(  H2S in Condensate-  شكل شماره)9-8-4( 

8.2( RSH in Condensate -  شكل شماره)9-8-4( 

9.2( Water Content in Condensate - شكل شماره )10-8-4( 

10.2( Condensate Density - شكل شماره) 11-8-4(  

3- Process:   آزمايشگاه شامل موارد زير مي باشدبخش از تستهاي انجام شده دراين: 

1.3( H2S in MDEA  -  شكل شماره)9-8-4( 

2.3( MDEA Concentration  

3.3( Water Content in TEG - شكل شماره)12-8-4( 

4.3( GC (Gas Chromatography) - شكل شماره )16-8-4( 

5.3( Bubbler 

6.3( in MDEA  -Cl  -  شكل شماره)9-8-4( 

4- Non Routine Test: 

1.4( Scale 

1.1.4( Fe 
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2.1.4( Silica-Acid in Soluble 

3.1.4( Loss at 600◦c) HC Organic (  

4.1.4( Ash 

5.1.4( Cl 

6.1.4( Na+,NO3,Ca2+,CO3
2- 

7.1.4( S2-) Elementary Sulphur( 

8.1.4( SO4
  )2-8-4( شكل شماره - -2
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  Process/ Productionآزمايشگاه : ) 8-8-4 شكل شماره
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  Coulometer دستگاه:  )10-8-4 شكل شماره  پتانسيومتر دستگاه:  )9-8-4 شكل شماره

  Water Contentسنجش دستگاه: )12-8-4شكل شماره ensitometerD دستگاه: )11-8-4 شكل شماره
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  PH Meter  دستگاه: )13-8-4 شكل شماره

 

  

  

  

  

  RVP ه سنجشدستگا: ) 14-8-4 شكل شماره

 
 
 

  

   GCكپسول هاي نمونه گيري از گاز جهت تست : )15-8-4 شكل شماره
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   GCدستگاه : ) 16-8-4 شكل شماره
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 :نتايج حاصله از دوره ها )4-9

بل ذكر شد؛ برنامـه بـسيار گـسترده اي وجـود            با توجه به عناوين دوره هاي آموزشي كه در بخش هاي ق           

در دوره  سـپس،   . داشته است كه طي آن، به مرور زمان، ابتدا ما را با زبان انگليسي عمومي آشـنا نمودنـد                  

در صنعت كارايي دارند؛ تشريح شد؛ اما مـشكلي كـه در ايـن              به نوعي   هر كدام   كه  ي  يغعاليت ها عمومي،  

و بـا توجـه بـه اينكـه بيـشترين      . دوره هاي مرتبط با برق قدرت بودمرحله وجود داشت؛ زياد بودن تعداد    

تعداد افراد استخدام شده را، مهندسان شيمي تشكيل مي دادند؛ و بعضي از اساتيد، به جاي تدريس كلي،                  

بـراي  را  اما بيشتر دروس ايـن دوره، زمينـه خـوبي           . وارد جزئيات مي شدند و راندمان را كاهش مي دادند         

 كه آشنايي بـا سـايت پااليـشگاه بـود     On Site Trainingآغاز دوره هاي عسلويه، و يشگاه ورود به پاال

امـا دوره   . فراهم كردند تا جايي كه مي توان گفت بدون گذراندن آنها، دوره سايت عسلويه بي اثر مي شد                 

OST    اهواز،  دوره تخصصي    . هفته برگزار شد كه زمينه مناسبي را براي دوره تخصصي فراهم آورد            5 طي

. محيط مناسبي را براي يادگيري فرايندهاي انجام شده در پااليشگاه هاي اسـتان خوزسـتان فـراهم آورد                 

سه هفته اي مجتمع آموزش شهيد بهشتي جم، اساتيد با تجربه و كارآمد شاغل در فازهاي                آنگاه در دوره    

وردن آنها در حـين كـار، زمـان         ، تجربيات بسيار مفيدي در اختيارمان قرار دادند كه براي بدست آ            5 و   4

 و 2 نيز كه در راستاي آشنايي با فرايندهاي پااليشگاه فـاز  OJTدوره آموزش . بسيار زيادي مورد نياز بود 

، برگزار شد بسيار مفيد بود؛ اما بهتر بـود تقـسيم بنـدي پرسـنل، و تعيـين پااليـشگاه محـل خـدمت                          3

فت تـا وقـت و انـرژي كـارآموزان در جهـت يـادگيري               كارآموزان قبل از برگزاري اين دوره صورت مي گر        

اما اين دوره براي اينجانب بسيار مفيد بود؛ زيرا هـم اكنـون             . فرايندهاي محل خدمت اصلي صرف مي شد      

  .،مشغول به خدمت مي باشم 3 و 2در پااليشگاه فاز 
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 :پس از پايان دورهتوانايي انجام كار  )4-10

الس هاي برگزار شده به صورت تئوري بوده اند؛ پـس از پايـان دوره               ك پايان اين دوره،     تابا توجه به اينكه     

كـه  دوره آزمايـشگاه،    تنها  . ها، توانايي انجام كار به صورت عملي در هيچ كدام از كارآموزان وجود نداشت             

در اين دوره، . دوره بسيار مفيدي بودپس از پايان دوره كارآموزي و تحت نظر رئيس پااليشگاه، انجام شد؛          

از يادگيري روش انجام هر تست، براي مدت زمان خاصي، انجام آن آزمايش بخصوص و ارائـه نتيجـه          پس  

قادر بـه انجـام همـه       ما  گاه،   هفته اي آزمايش   8به طوري كه پس از پايان دوره        . بر عهده ما قرار مي گرفت     

 . بوديم Production و Utility ،Process آزمايشات واحدهاي

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 44

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  وم فصل د  

  بخش اختصاصي

  

  3و2پااليشگاه فاز 
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  )Off Shore( 3 و2سكوهاي دريايي فاز  -1

 , SPD4  آن به نام هايسكوي دريايي عدد دو.  داراي يك سكو مي باشند،3و  2هر يك از فازهاي      

SPD3 )South Pars Development ( به فاصله حدود Km 10  از يكديگر واقع شده اند و توسط

  .ا در بوشهر ساخته شده استشركت صدر

  :هر سكوي دريايي شامل تجهيزات زير مي باشد

يكديگر  متر از 500فاصله حدود   بهمتر است و 3000حدود چاهها عمق اين  : حلقه چاه10 -1

پيش بيني شده است  .است psi 3000 فشار اين چاهها حدود ،در حال حاضر .قرار گرفته اند

        حفاري آنها توسط شركت. برسد  psi 1800ها به حدودميالدي، فشار آن 2035كه در سال 

SAGADRILL موقعيت چاه ها نسبت به هم به صورت زير مي باشد .انجام شده است.   

  .شماره چاه هايي كه درشكل مشخص نشده است، در برنامه توسعه اي آينده قرار دارد

  

  

  

  

  

  

  

   يكديگر  نسبت به3 و 2موقعيت چاههاي فاز ) 1-1شكل شماره 

  

  

1
9  

4

2

7

10 14

6 

3

12  

13 
6  

4 

1 

7 

10 12

3 

2 

9  

4SPD 3SPD 
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  )Platform(پايه  تا  4 -2

  Flare  يك -3

 .  جهت تامين هواي ابزار دقيق روي هر سكو نصب شده است: دو تا كمپرسور -4

  براي جلوگيري از تشكيل؛ مرطوب است،گاز توليدي از چاههاچون : مخازن مواد شيميايي -5

Hydrate شيمياييد مخازن موا به خشكي، انتقال گازر خطوط ايجاد رسوب و خوردگي د و 

Anti Scale ,Glycol , Methanol ,Anti Corrosion  بر روي سكو قرار گرفته است تا

  .، به آن تزريق كنند به خشكيانتقالخطوط اين مواد را قبل از وارد كردن  گاز به 

 . دارد را هميشه روشن نگه  Flare قرار گرفته تا Gas Fuel حاوي  Drumروي سكو يك -6

7- Piggy Back line :راي جلوگيري از تشكيل هيدرات در مسير انتقال گاز به خشكي، يك ب

در زير دريا كشيده شده است تا  ،32" حاوي ، به موازات الين) 4 1/2("  بهMEG حاوي الين

  لوله خطجريان در اين . ي نامندمPiggy Back line اين الين را  .گاليكول به گاز تزريق كند

سير طي شده توسط گاز از چاه تا ابتداي م .كديگر هستندگاز، عكس ي حاوي 32"لوله خط  و

Sea line  ، آمده است،)6-1(در شكل . 

8- Test Separator :براي تعيين رفتار چاه ها و تعيين مقدار آب و Condensate  موجود در

 براي بررسي رفتار يك .مي فرستند Test Separator سمتگاز، به صورت دوره اي گاز را به 

خطوط  به سمت ،گاز خروجي از باالي آن. دارند  چاههاي اطراف را ثابت نگه ميچاه، شرايط

  .ارسال مي گردد 32"انتقال 

 Header به يك ،گاز توليدي از همه چاههاي يك سكو:  )32"( گاز به خشكي خطوط انتقال -9

   .وارد مي شود و توسط دو خط لوله زير دريايي به پااليشگاه ارسال ميگردد
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10-  Pig Launcher : و رسوبات ت گازيناميعاراندن و  رسوباتبراي جلوگيري از انباشته شدن 

 Pigبه سمت پااليشگاه، از ابزاري بنام  زير دريايي،در خطوط لوله ، همچنين بررسي شرايط مانده

به خطوط لوله اضافه شده و پس از ،  Pig Launcher مشود كه از مكاني به نا استفاده مي

 افتدري ،)3-1( شكل مطابق Pig Receiver توسط ،و در بدو ورودرسيدن به پااليشگاه 

  :  انواع مختلفي داردPig. ، فشار سيال استهاعامل رانش آنهمه آنها غلتان هستند و .شوند مي

1.10(  By direction Pig : يك نوع سادهPig  راندنمي باشد كه فقط براي Slugاست . 

2.10( Brush Pig: بيرون مي راندله را هم خراش داده و به  چسبيده به لورسوبات و مواد زائد.  

3.10( Magnetic Pig:   بعـد ازBrush Pig        ارسـال مـي شـود تـا بـا چـسباندن آلودگيهـاي 

 1-2)(شكل  .جداشده از لوله، به خود آنها را خارج كند

4.10( Gauging Pig:    از خـط   80% و 90% ، 100%شامل سه تا ديسك است كه بـه ترتيـب

ج شدن و مشخص كردن ديسك هاي خـم شـده و حالـت خميـدگي،     پس از خار. لوله را مي پوشانند  

 زياد باشد؛ قبل از ارسال هر نوع        Slug اگر   . است Slugمشخص مي شودكه چقدر از خط لوله داراي         

Pigتشو مي دهندس، براي تميز كاري، خط را توسط مواد شيميايي، ش. 

در ايـن  .  شـود  صورت مستمر انجامايد بهششتشوي تجهيزات با اسيد ب :نحوه انجام اسيدشويي روي سكو     

 و +Fe3از اسيد نمونه گيري و تست شود تـا مقـدار            مدت هر ده دقيقه يكبار، از طريق محل نمونه گيري           

Fe2+ وجود . اسيد مشخص شوددر  موجود Fe3+هرگاه مقدار آن كم شـد  . نشانه وجود اكسيد آهن است

.  شدن است و بايد اسيدشـويي را متوقـف كـرد            زياد شد؛ يعني جداره هاي تجهيز در حال خورده         +Fe2و  

 بـراي  .بـستگي دارد  Scale غلظت و مقدار اسيد مورد استفاده و مدت زمان اسيدشويي، به نـوع و مقـدار  

انجام اسيدشويي روي سكو، از كشتي يك الين اسيد گرفته مي شود و بـه سـكو مـي رود كـه اگـر بـراي                   

ولي بـراي شستـشوي اليـن،        گر روي كشتي برميگردد   شستشوي تجهيزات باشد؛ دوباره به يك مخزن دي       
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 پشت اسيد مي زنند تـا       Pig در جلو اسيد و دو تا        Pig مي زنند كه براي اطمينان، دو تا         اسيد را به پشت   

 Soda Ash متـر،  200 جلوي اسيد، به طول حدود Pigگاهي ممكن است بين دو تا . اسيد خارج نشود

  . زده شود

5.10( Caliper:  ي است كه جاي     داراي سنسورهايScale          چسبيده به ديواره لوله را بـه همـراه 

 .ت مي كندبضخامت آن و فاصله آن از اول خط را ث

6.10( Intelligent Pig:     چون گرانقيمت است؛ براي جلـوگيري از آسـيب ديـدن، بعـد از Pig 

عيـوب  (بـا كـشيدن گـراف، همـه عيـوب           . هاي ديگر و بعد از تميز شدن خط لوله، ارسال مي گـردد            

 .داخل لوله را مشخص مي كند...)  خوردگي هاي ايجاد شده وجوش،

SBM : بـراي ارسـال ميعانـات بـه       . اوري است كه براي انتقال ميعانات گازي كـاربرد دارد         نگوي ش 

   . ميفرستند SBM  بهابتدا آن را كشتي،

 

 

  

  

  

  

  

  Magnetic Pig : )2-1شكل 
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  ceiverPig Re  در محل Pigدريافت : ) 3- 1شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PigScrapper   :)4-1شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 Cleaning Pig  :)5- 1شكل 



 

 50

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

 Sea lineمسير طي شده توسط گاز از چاه تا ابتداي  : )6-1شكل شماره 

  

  

  

12
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  )On Shore(تاسيسات موجود در خشكي  -2

  :تاسيسات واقع در پااليشگاه، به چند بخش عمده تقسيم مي شود كه هر يك شامل واحدهايي مي باشد

1.2( Process Units   

1.1.2( Slug catcher :Unit-100واحد دريافت گاز و ميعانات گازي از سكو  

2.1.2(  Gas Sweetening :Unit-101 واحد شيرين سازي گاز توسطMDEA 

3.1.2( Condensate stabilization :Unit-103 د تثبيت ميعانات گازيواح 

4.1.2( Dehydration :Unit-104  آب زدايي از گاز توسطTEG 

5.1.2( Dew point :Unit-105 واحد تنظيم نقطه شبنم گاز 

6.1.2( Propane  Refrigeration :Unit-107 واحد سردسازي پروپان 

7.1.2(  Sulfur recovery :Unit-108 واحد بازيافت گوگرد از گازH2S 

8.1.2( LPG treatment unit :Unit-114  تصفيه واحدLPG 

2.2(  Utility Unit 

1.2.2( Electrical Generation & Distribution :Unit-120     بـرق  و توزيـع  واحـد توليـد

  توربين هاي گازيتوسط 

2.2.2(  Steam Generation 4 steam boilers :Unit-121واحد توليد بخار توسط بويلر 

3.2.2(  Fuel Gas :Unit-122 واحد توليد سوخت گاز مورد نياز پااليشگاه 

4.2.2( Service Air, instrument Air : Unit-123      واحد توليد هـواي ابـزار دقيـق و هـواي

 مورد نياز براي تعميرات و سرويس

5.2.2(   Nitrogen :Unit-124واحد توليد نيتروژن 

6.2.2(  Sea Water intake : Unit-125  آبگيري از درياواحد 
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7.2.2( Sea Water Desalination : Unit-126 ه آب بدون امالحيهواحد ت 

8.2.2( Polishing Water : Unit-127 آب مورد نياز بويلرواحد توليد  

9.2.2( Potable Water : Unit-128 واحد تهيه آب آشاميدني 

10.2.2( Waste Water Treatment : Unit-129  بواحد تصفيهĤهاي پااليشگاهپس  

11.2.2( Fire Water System : Unit-130 آتش نشانيآب مورد نياز تامين  ذخيره و 

12.2.2( Diesel : Unit-131 تانك هاي ذخيره گازوئيل 

13.2.2( Cooling Water : Unit-132 دلها بسردسازي آب مورد نياز براي خنك كاري و م 

3.2(  1 Off Site Units: 

1.3.2( : Unit-140 Flares and Blow Down  وزاندن گازهاي زائدس 

2.3.2( Drains : Unit-141  يد از نقاط مختلف و ارسال آنها به صورت آبها و مايعات زاجمع آوري

 طبقه بندي شده به سمت تصفيه خانه

3.3.2(  Burn Pit : Unit-142ل سوزاندن مايعات غيرقابل دفع به محيطاگود 

4.3.2( Storage and Export : Unit-143 Condensate  و  ميعانـات گـازي   زي ذخيـره سـا

 صادرات آن

5.3.2( Liquid Sulphur Storage and Solidification : Unit-144  ذخيره گوگرد مايع و

  و ذخيره گرانول هاتبديل آن به گرانول

6.3.2( Propane Refrigeration Storage : Unit-145 ي پروپان بـراي اسـتفاده در   سازسرد

 سيكل هاي سردساز

7.3.2( Chemicals Storage : Unit-146 ذخيره مواد شيميايي 

                                           
 واحدهاي جانبي 1
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4.2( : 1 Common Facilities 

1.4.2( MEG Regeneration & Injection : Unit-102بازيافت گاليكول و تزريق به سكو  

2.4.2( Export Gas Compression : Unit-106   گازتقويت فشار كمپرسورهاي 

3.4.2( Sour Water Stripper : Unit-109 احياء آب ترش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 عموميواحدهاي  1
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  IGATمسيرهاي عبور گاز از بدو ورود به پااليشگاه تا تزريق به :  )1-2شكل شماره 
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  Processاي بررسي تفصيلي واحده )1 -2
2-1-1( Slug Catcher: Unit-100 )سيالب گير( )Reception Facilities(  

   C°25 دماي   وbarg 109حداكثر فشار  ، barg 74 فشار Slug  Catcher : عملياتي  شرايط

 C 40/- 29°دماي   وbara 139 فشار Slug  Catcher :  طراحي شرايط

وط ت گازي و آب حاوي گليكول از خطنادريافت يك جريان چندفازي متشكل از گاز، ميعااين واحد براي 

براي باالنس  .، از هم مي باشدتايعا مو، جدا كردن گاز آن هدف .، طراحي شده استدريايير زي32" لوله

 تا  قرار گرفته استMOV 0012ها، ه سيالب گير، بين دو تا مسير ورودي ب با هم3 و 2كردن فازهاي 

  را Pig Receiver، در حالت معمول، سكو از ي گاز ترش دريافت . هم فشار كند،دو تا الين را با هم

By passهر نيمه .يابد جريان مي سيالب گيركند و از طريق يك هدر به سمت   مي Slug Catcher از 

  . كه آن را انگشتي هم مي نامندساخته شده است 46 " لهشاخه لوپنج 

  

  

  

  

  

  

  

  

 100واحد   – 3و2 گيرهاي فاز نماي سيالب : )1-1-1-2شكل
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ـ      . فـاز مايعـات از پـايين جـدا مـي شـوند      گاز از بـاال و   فاز    طـرف  ه فـاز گـازي پـس از جداسـازي اوليـه ب

HP Separatorsخروجـي از بـاالي   گاز. شوند ز گاز جدا  در آنجا مايعات بطور كامل اشود تا  هدايت مي 

توسـط  ، Let Down Stationدر قـسمت  فشار گـاز،  .  مي رودLet Down Stationه ، بسيالب گير

ايستگاه كـاهش فـشار گـاز بـه منظـور نگهداشـتن فـشار الزم در                  .مي شود شيرهاي كنترل فشار، تنظيم     

هـاي فـشار بـاال فرسـتاده           به جدا كننده   گاز بعد از آن،   .سازي طراحي شده است    ورودي واحدهاي شيرين  

توسـط   اسـت؛  C25°اگر دماي گاز كمتـر از   عبور داده مي شود تا Gas Heater  از يكسپس .شود مي

مـورد اسـتفاده در ايـن        LP آب حاصل شـده از بخـارات         . برساند C25°دماي گاز را به حدود      ،  LPبخار  

يجه تـست آن كـه روزانـه انجـام مـي شـود       اگر نت. جمع آوري مي شود ،Condensate Potمبدل، در 

افزايش .  مي فرستند در غير اين صورت به بخش آبهاي آلوده مي رود    Utilityمناسب بود؛ آن را به واحد       

 بـا دمـاي پـايين بـه واحـد شـيرين سـازي               اگرچون گاز مرطوب است،     : دماي گاز به اين دليل است كه        

هم . باعث تشكيل هيدرات شود، U-101 تا HP Separators در فاصله بينفرستاده شود؛ ممكن است 

گاز پس از  .در برجهاي آمين شوندFoaming د باعث ايجاد نپايين بودن و هم باال بودن دماي گاز، ميتوا

ــا ــا ،افـــزايش دمـ   ،A/B PV 0037، SDV 0036، ESDV 0038بـــه ترتيـــب  از عبـــور  بـ

ESDV 0039، PT 0038، PT 0036 A/B/Cو   PSV 0039  شـيرين سـازي ارسـال    بـه واحـد   

 راه Flare بـه  PSV 0039 .كـاهش مـي دهـد    bar72 به bar78 فشار را از  PV 0037 . (مي شود

  ).دارد

 PT 0036 A/B/C2راOO3 )Out Of 32(اين .  گويندPT  روي مقـدار  هاbar78.2 ، PT 0038 

 فـشار در خـط   ،اگر به هر دليلـي  . فعال مي شوندbar73 روي مقدار PSV 0039 و bar76روي مقدار 

اگر از ايـن طريـق فـشار افـت      .مي فرستدFlare  و گاز را به فعال مي شود PSV 0039 باال رود؛ ابتدا 

اگـر بـاز   . را مي بنـدد SDV 0036 مي دهد وآالرم   ،bar76 در فشار PT 0038نكرد؛ در مرحله بعد، 
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  HIPS، سيـــستم  bar78.2 فـــشار اليـــن تنظـــيم نـــشد و بـــاالتر رفـــت در فـــشار      هـــم 

(High Integrity Protection System) واحـدهاي  جهت حفاظـت  سيستم كه اين . فعال مي شود

؛ اينگونه عمل مي كند كه اگر دو تـا          افزايش بيش از حد فشار گاز تعبيه شده است        پايين دستي در مقابل     

 A/B  PV وESDV 0038 ،ESDV 0039، SDV 0036 آالرم بدهـد،  PT 0036از سـه تـا   

  .را  مي بندد0037

افزايش  نيز برسد كه اين bara 110ممكن است كه فشار در اينجا به  عملياتي،گاهي شرايطاين  وجود با

  . رخ مي دهدSea Line در Packingر اثر عمليات فشار د

هرگاه توليد سكو بيشتر از نياز پااليشگاه باشد؛        . تنظيم شود پااليشگاه،   مطابق با نياز     دباي  سكوها   توليد در 

 Slug Catcherو Sea Line گاز ارسالي به واحد شيرين سازي مـشخص اسـت،   فشار اينكهه ه بوجتا ب

پااليـشگاه  و  سـكو    عمليـاتي بـين       د و به عنوان يك مخزن گازي در جهت انعطـاف          وش Packedتواند   مي

  . استفاده شود

  :ميزان توليد واقعي آن .  است.t/h 991طراحي توليد گازي اين واحد، ظرفيت 

   t/h condensate Dry 194 و) C and 74 barg°25شرايط استاندارد ( گاز  t/h 901 :ن در تابستا

  t/h condensate Dry 214 و) C and 74 barg°25شرايط استاندارد ( گاز t/h 880: در زمستان 

، اسـت حـال انجـام     يكي از خطوط لوله زيردريـايي در         در   )Pigging(راني   Pigدر هنگامي كه عمليات     

  . تا خوراك ورودي پااليشگاه را تامين كندباشد  ميNormal  Operation)(  توليددر حالت خط دوم

قرار گرفته كه عالوه براينكه جريان را  Diffuser در مقابل جريان ورودي، HP  Separatorsدر داخل 

اين  .شود هم مي    Erosionپخش مي كند، مانع برخورد گاز با سرعت باال به ديواره مقابل ورودي وايجاد               

Diffuser   به سيال ورودي، زمان ماند داده مي شود تا مايعات بر اثـر  . به صورت چند صفحه مي باشد    ها

. سر راه خروجي گاز، مـش قـرار گرفتـه تـا از خـروج مايعـات جلـوگيري كنـد                    بر  . وزن خود پايين بريزند   
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خروج گاز به همـراه مـايع    قرار گرفته تا از  Vortex Breakerسر راه خروجي مايعات هم، همچنين بر 

  . هم نشودErosionجلوگيري كند و باعث ايجاد 

 نام دارد جمع شده و در آنجا ميعانات گازي و Liquid Bottleگير كه  فاز مايع در قسمت پايين سيالب

MEG  ،   و بـه   اين دو فاز پس از عبور از فيلتر مجدداً بـا يكـديگر مخلـوط شـده                  . ندوش  از يكديگر جدا مي

جداسـازي  . شوند  هدايت مي103به سمت واحد   ،HP  Separatorsآوري شده در  يعات جمعماهمراه 

ميعانات گازي و گاليكول از هم قبل از فيلتراسيون به اين علت است كه، ايـن دو فـاز بـا هـم امولـسيون                         

ت گـازي   از طرفي اندازه گيري مقدار ميعانا     . تشكيل مي دهند و فيلتر كردن آنها به خوبي انجام نمي شود           

  . ورودي بسيار مهم است كه بايد پس از جداسازي انجام شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يا پنج انگشتيSlug Catcherشماتيك نمايش  : )2-1- 1- 2شكل 
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  :باشد به شرح زير ميناپيوسته و به طور پيوسته به جريان گاز در اين واحد  MEGنقاط تزريق 

 P-105100- وP-104 A/B 100-وP-103 A/B100-توسط پمپهاي  ، در اين نقاطMEGتزريق 

  . گيرد جام ميان

  :P- 103A/B -100پمپ توسط  MEGنقاط تزريق 

   Slug catcher گاز خروجي از به  -1

  ) به صورت پيوستهريقتز( . جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، PV- 0037 A/B -100 قبل از -2

 به صورت تزريق( . جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، RO-0011-100 اريفيس قبل از -3

  )پيوستهنا

  )پيوستهنا به صورت تزريق( . جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، HV-0013A/B-100 قبل از -4

  :P- 104 A/B -100پمپ توسط  MEGنقاط تزريق 

  ) به صورت پيوستهتزريق( . جلوگيري از خوردگيبراي ،D-101-100 گاز خروجي از به -1

   ) به صورت پيوستهتزريق( . جلوگيري از خوردگيبراي، D-102-100 گاز خروجي از به -2

  :P- 105-100پمپ توسط  MEGنقاط تزريق 

   جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، D- 101 -100مايع خروجي از به  -1

  .باشد  ميdepackingدر هنگام عمليات  ،D- 102 -100مايع خروجي از به  -2

  .Flare فشار به تخليهدر هنگام   جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، PV-0039-100 قبل از -3

 به off-Gas در هنگام فرستادن  جلوگيري از تشكيل هيدراتبراي، PV-0036-103 بعد از -4

Flare.  

 فشار ايجاد افت هنگامدر  هيدرات جلوگيري از تشكيل براي، RO-0040-100 اريفيس قبل از-5

  .ها HP  separatorدر 
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2-1-2(  Sweetening :Unit-101 واحد شيرين سازي گاز توسطMDEA   

  :يل شيرين سازي گازالد

 در -HS و H+ مي باشد؛ يونهاي آزاد  H2Sچون گاز ترش حاوي مقدار زيادي: جلوگيري از خوردگي -1

مي تواند بر روي ديواره لوله تجمع كـرده و          . لوله نفوذ كند   مي تواند در ديواره    H+. محيط وجود دارند  

مـي  FeS  و H2 باعـث ايجـاد    H2Sو Fe از طرفي واكنش بين .باعث ايجاد تاولهاي هيدروژني شود

  .شود

 سيستم تنفسي را از كار ppm 100در غلظت هاي باالي . از نظر ايمني بسيار مضر استH2S گاز    -2

 .مي اندازد

 ضـخامت   انتقـال گـاز تـرش اسـتفاده مـي شـود؛            خطوط لوله اي كه براي    : نتقالكاهش هزينه هاي ا    -3

در ايستگاه تقويت فشار كمپرسورهاي مورد استفاده براي گاز ترش، بايد داراي ديـواره              . بيشتري دارد 

 .ضخيم تري باشند و گرانتر هستند

حـدهاي  در وامـورد اسـتفاده   TEG  ويـا   Molecular Sieves ،MEG جلوگيري از مسموميت  -4

 آبزدايي از گاز

، صرف بـاالرفتن    آنچون در صورت ترش بودن گاز، مقدار زيادي از انرژي           : افزايش ارزش حرارتي گاز    -5

 .  مي شودCO2و H2S دماي 

در  CO2 و   H2Sگازهاي حاصـل از سـوزاندن       وجود  : جلوگيري از انتشار آالينده ها در محيط زيست        -6

 .  آلودگي خاك مي شود در نتيجه،دي وبارش بارانهاي اسيباعث آلودگي هوا و ،هوا

  دارايايـن واحـد     . مي باشـد   100دواحاز  خروجي  گاز  ) H2Sجداسازي( ، شيرين سازي  اين واحد از   هدف
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  . باشدمي مجزا Train  1 تا 4

  عبـور  ) Knock out Drum) 101-D-101درام بـه نـام   گاز ورودي بـه ايـن واحـد، در ابتـدا از يـك      

 )F-101-101( از فيلتـر   ،گاز خروجي از باالي آن      . ته شده و به برج وارد نشود      مي كند تا مايعات آن گرف     

اگر مايعي وجود داشته باشد از پـايين آن         .  است عبور كرده و به سمت برج مي رود         Coaleserكه از نوع    

در برج جذب، گـاز از پـايين   . ودفرستاده مي ش 103واحد  Pre Flash Drum 2سمت  خارج شده و به

بـا غلظـت     آمين مـورد اسـتفاده،       .شود و آمين از باالي برج به درون جريان گاز ريخته مي شود            وارد مي   

، بـه   23 و يـا  25 ،27، 30 سـيني  4 به هدف، از روي هر يـك از    آمين را مي توان بسته       .مي باشد % 45

جذب مي را  H2Sدارد، ابتدا ) انتخابي(Selectivity  خاصيت MDEAبا توجه به اينكه . وارد كردبرج 

 H2S ،CO2بنابراين هرگاه بخواهند عالوه بر . را هم جذب مي كند CO2 نبود؛  H2Sكند؛ بعد از آن اگر

د؛ آمين را از سيني هاي بااليي وارد مي كنند تا زمان تمـاس بـين آمـين و گـاز، بيـشتر       نرا هم جذب كن   

 ، بـراي جداسـازي،   )Reflux Drum)101-D-104  گاز خروجي از باالي برج را پس از خروج از .شود

  خروجــي از پــايين بــرج، بــه )H2Sآمــين حــاوي گــاز( Rich Amine.  مــي فرســتند105بــه واحــد 

Flash Drum )101-D-102 ( ــود ــي شــ ــت  Drum Flash .وارد مــ ــسمت اســ    داراي دو قــ

) 101-D-102 انند يك درام افقي است كه يـك بخـش   قسمت پايين آن م. )1-2-1-2در شكل شماره

اگر آمين به همراه گاز خارج شـده باشـد؛ از            . كوچك است؛ روي آن قرار گرفته است       Packed برج   مانند

 ، به Flash Drum در.  سمت برمي گرددFlash Drumبه ). Reflux Drum )101-D-104پايين 

 شـده و از بخـش   ؛ جـدا Flash Drum درگاز همـراه آمـين   ، علت افت فشار ناگهاني كه ايجاد مي شود

Packed  بخش  از باالي   .  خارج مي شود   باالي آنPacked           يك الين آمين وارد مي شود تـا باقيمانـده ،

                                           
 .هاي كامال مشابه كه كار يكساني انجام مي دهندواحد 1
  .درامي است كه در آن به علت افت فشار ايجاد شده گاز را از مايعات جدا مي كنند 2
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   گاز خروجي از ايـن بخـش، توسـط آزمايـشگاه تـست              . را از گاز خروجي از اين قسمت جدا كند         H2Sگاز

 و چون فشار ايـن گـاز   .  مي فرستند122بود، آن را به واحد ppm 500 از   آن كمترH2Sاگر . مي شود

9 bar ؛ كه برابر فشار  تاسFuel Gas  با فشار پايين)LP (؛ به استGas اگـر  . ، افزوده مي شـودH2S 

آمين از پايين .  مي فرستند)با فشار متوسط Flare Flare ) MPبود، آن را به ppm 500 از  آن بيشتر

Flash Drumام عمل جذب در برج جذب، در فشار باال و دماي پـايين انجـ  .  به سمت برج دفع مي رود

مي شود ولي عمل دفع بايد در فشار پايين و دماي باال انجام شود؛ به همين علت، آمين خروجـي از بـرج                       

 قبـل از ورود  را Rich Amine 1 بنـابراين . جذب سرد است و آمين خروجي از پايين برج دفع گرم است

ل از ارسال قب Lean Amine 2تماس مي دهند تا Lean Amine با  ،)E-101-101(به برج دفع، در 

 H2S پس از ورود به برج دفع، Rich Amine.  هم گرمتر شودRich Amineبه تانك، سردتر شود و 

 پس از تبـادل  Lean Amine.  فرستاده مي شود108  خروجي به واحدH2S. خود را از دست مي دهد

 به بـاالي  Fuel Gas يك الين . به تانك آمين فرستاده مي شود،) E-103-101(حرارت با آب دريا در 

Flash Drum         وارد مي شـود كـه در ابتـداي راه انـدازي، بـراي فـشارگيري از آن اسـتفاده مـي شـود . 

از اين الين بـراي كنتـرل فـشار،    ،  )bar 6.5كمتر از( افت كند Flash Drumزماني كه فشار همچنين 

 Low Lowافت كند، آالرم ) Knock out Drum) 101-D-101اگر فشار ورودي . استفاده مي شود

 در ورودي به برج جـذب يـك ميكروپروسـسور قـرار     .ورودي به واحد را مي بندد  SDVفعال مي شود و

 ton/hrبـر حـسب      ،دارد كه فلوي ورودي را با توجه به مقادير دما، فشار و فلوي جريان خروجي از فيلتر                

  ي بـه خـوبي انجـام       اگر فلوي گاز ورودي به برج جذب زياد شود، عمليـات شـيرين سـاز              . تنظيم مي كند  

  ،  Drum Flash ممكن است مقدار زيادي آمين به همراه جريان خروجي گاز، خـارج شـود و              . نمي شود 

Level  بگيرد و باعث ايجاد Foaming شود.  
                                           

 جذب كرده است H2S آميني كه 1
 ندارد H2S آميني كه 2
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  :)كف كردن(foam مهمترين عوامل ايجاد  •

   پايين بودن دماي گاز ورودي-1

   باال بودن دماي گاز ورودي-2

  ي گاز ورودي تغييرات زياد در دب-3

معموال در اثر فيلتر نكردن آمين و يا اشـباع شـدن فيلتـر              كه  .  ورود ذرات جامد به همراه آمين به برج        -4

  . رخ ميدهد

  . موجود در آمين باال مي رودH2S دفع خوب كار نكند،  اگر برج-5

  .شود اگر آمين گرم شود و تجزيه -6

   )lit/hr 4بيشتر از( .باشدتزريقي بيش از حد الزم Anti Foam  اگر مقدار -7

 Skimmingروشي كه براي جمع كردن كف و هيدروكربنهاي مـايع از روي آمـين انجـام مـي شـود را                      

بـراي مـشخص كـردن عامـل     . فرستاده مي شودPot  Skimming  كف هاي جمع آوري شده به.گويند

 بـود؛ يـك فـاز آن    اگـر دو فـازي  .  نمونه گرفته مي شـود Pot Skimming  مواد درون، از Foamايجاد  

معمـوال در دو جـاي      ،  Skimmingعمل   .اگر تكفاز باشد؛ آمين است     .هيدروكربن و فاز ديگر آمين است     

  .Flash Drum در برج جذب و :واحد انجام مي شود

 خروجي را مي بندنـد تـا        LVبه اين ترتيب كه،    .برج جذب را زياد كرد     Levelقبل از انجام اين كار بايد       

Levelآنگاه مي توان .  باال برودSkimmingرا شروع كرد .  

  .دروارد سرويس كرا ، بايد ابتدا، فيلترهاي آمين واحداين قبل از راه اندازي 
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  نبرج بازيافت آمي) 3-2- 1- 2شكل 

  

  

  101 واحد – 3 و 2واحد شيرين سازي فاز ) 2 -2- 1- 2شكل  
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2-1-3(  Condensate Stabilization :Unit-103 واحد تثبيت ميعانات گازي  

ميليـون اسـتاندارد فـوت مكعـب در روز           1000 معادل با توليد  داراي ظرفيت    ، ها Train هر كدام از  

خـصات  شم .دوشـ وارد مـي     100از واحـد    ميعانات گازي مي باشد كـه        1RVP تنظيم ،آنهدف از   . است

  :محصوالت خروجي از اين واحد عبارتست از

- RVP  10 در تابستان psi 

- RVP  12 در زمستان psi 

  حجميppm 500كمتر از :  مقدار آب آزاد  -

 ppm 20كمتر از  : H2Sمقدار -

 mg/L 10: مقدار نمك  -

  .مي رود .Off Spec 2اگر محصول خروجي اين شرايط را نداشته باشد به سمت 

  :  اصلي زير تشكيل شده استاين واحد از چهار بخش

  ت خام ورودي نازدايي از ميعا  فلش كردن و نمك-

  ت گازيناتثبيت ميعابرج  -

 Off Gas  بخش كمپرس كردن-

  ت تثبيت شده به مخازننا بخش انتقال ميعا-

 ؛مخلـوط شـده   .HP Sep خروجي از اولين و دومـين  تناميعا با  كهگير  خام ورودي از سيالبتناميعا

، از آن جـدا  MEG مي شود تا گاز، آب و  Pre Flash Drumحرارتي واردهاي وج از مبدل پس از خر

 را به واحـد  MEGآب و .  مرحله دوم كمپرسور مي فرستند Suction Drumگاز خروجي را به  .شوند

 Pinch از تكنولـوژي  )E-101 A/B) 103-103در مبـدل هـاي دوقلـوي ورودي    .  مي فرستند102

                                           
1 Reid Vapor Pressure  
 محصولي كه مطابق بامشخصات مورد نظر نباشد 2
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اسـتفاده   Stabilizer 1و براي گرم كردن خوراك ورودي واحد از محصول پايين برج            استفاده شده است    

 .گرمتـر شـود  E-105-103  در HP Steam تواند در مقابل در صورت نياز، اين جريان مي. شده است

 : توانند به آن اضافه گردند جريانهاي زير مي،E-105-103 ازميعانات بعد از خارج شدن 

 F- 101 -104مي آيد و ميعاناتي كه از  D-101 -101كه از 101واحد برگشتي از ميعانات گازي  -

 .هاي ناپيوسته و موقتي هستند به عنوان جريان D-101-105 و

 تخليهكه به عنوان يك جريان پيوسته در هنگام  T- 102-143 از طرف Off Spec ميعانات -

 .باشد  يم، Off Spec تانك

گيرها به عنوان خوراك  در هنگامي كه مايعي از سمت سيالب P-108-103 برگشتي از ميعانات -

يعني وقتي خوراك ورودي به واحد از  (. قرار دارد Turn Down ratio  نداريم و واحد در شرايط

 اين پمپ قسمتي از محصول خروجي را به ؛اي اينكه واحد به كار خود ادامه دهدرحدي كمتر شود ب

  ).گرداندعنوان خوراك، به اول واحد برمي 

و  C°50يابد كه اين درام در شرايط دماي جريان مي Pre Flash Drum همه اين جريان به سمت

 ميعانـات كـه  A- 101-103  كـردن By Pass  بوسـيله  دمـاي ورودي بـه  . كند كار مي bara 28 فشار

 .شود كند، كنترل مي تثبيت شده را خنك مي

 Pre Flash Drum كند عمل مي عنوان يك جداكننده سه فازي به:  

شود كه اين كار     فرستاده مي ) واحد احياء و تزريق گاليكول     (102 آب همراه با گاليكول به سمت واحد          -

  .گردد انجام مي F- 101 A/B-103 بعد از عبور مايعات از فيلترهاي

  .شود پمپ مي Desalter به سمت P-101 A/B-103 هاي مايعات هيدروكربني توسط پمپ -

                                           
 تثبيت كننده 1
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 بــه ورودي ،)P-106-103 و توســط پمــپ هــاي U-101-103از (Demulsifier   شــيمياييهدامــ

  . تا در پمپ با هم مخلوط شوندشود تزريق مي P-101-103 هايپمپ

قبـل از ارسـال     Pre Flash drumبـه ميعانـات گـازي قبـل از ورود بـه بـرج و بـه گـاز خروجـي از          

   Corrosion Inhibitor، دگيجهـت جلـوگيري از خـور    مرحله دوم كمپرسـور،   Suction Drumبه

   .شود مي، تزريق )P-107-103 و توسط پمپ هاي U-102-103از (

. نگـه داشـته شـود    C°70  در حدوددبايDesalter  ت گازي، دمايناعاي آب و مبهترجهت جداسازي 

 Stabilizer ت تثبيـت شـده از طـرف   نـا در مقابـل ميعا   E-102-103كردن جريان در  با گرمكاراين 

 كه قبل از Fresh Water، بهتر نمك، براي جداسازي Desalterقبل از ورود جريان به  .گيرد يمانجام 

 براي جلوگيري از فلش شدن اجزاء سبك، فـشار عمليـاتي در        . آن گرم هم مي شود به آن تزريق مي شود         

Desalter برابر با bara 35.1 شود كه اين مقدار در حدود  تنظيم ميbara3 در از فشار نقطه جوش 

از جريان الكترواستاتيك جهت جداسازي به بهتـرين شـكل     Desalterدر. باالتر است C°70 دماي

 .شود ممكن استفاده مي

   :باشد زير مشخصات داراي بايد  Desalter مايع خروجي از

 ppm 1000 حداكثر، ميزان آب موجود  -

 mg/ lit 10 كمتر از، ميزان نمك موجود  -

 Stabilizer وارد ،ات گازي و ميعان ؛  شود فرستاده مي  102 به واحد  Desalter ازفاز آب جدا شده     

اجـزاء سـبك    . شـود   تصفيه مـي   ،باالي برج  در   bara 10.2در فشار عملياتي     Stabilizer  و در  شود مي

توسط كمپرسور، تقويت فشار شده و بـه گـاز    Off Gas .شوند از آن جدا مي Stabilizer مايعات در

پـس از   Stabilizer بـرج  ات تثبيت شـده خروجـي از  انميع. شود اضافه مي .HP Sep خروجي از

C5 شدن، با ها و خنك خروج از مبدل
  .شود مخازن فرستاده ميمخلوط شده و به سمت   105از واحد +
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 :ت زير اس اراي تجهيزات، دStabilizer برج

  .دكن گرم مي HP توسط بخارپايين برج را كه   -E-103103  ريبويلر-

- 1Side Reboiler )104(103-E-  بـه آن  مايع از سـيني نهـم   . براي گرم كردن كمر برج استكه

بـه سـيني هـشتم      خروجـي از پـايين بـرج،        ت تثبيـت شـده      نـا پس از انتقال حرارت بـا ميعا      وارد شده و    

  .گردد برمي

 خنـك   C° 55كه در آن بخار خروجـي از بـاالي بـرج تـا دمـاي                 A-104-103  كندانسور برگشتي  -

  . ودش مي

- Reflux Drum  (103-D-107)         مـواد  .  كـه بـراي بـاال بـردن رانـدمان و جداسـازي بهتـر اسـت

  . شود خوردگي به گاز خروجي از آن تزريق ميضد

بـه   Reflux Drum خروجي از پـايين  تراي برگرداندن مايعا ب-A/B) Reflux 102(103-P پمپ-

 برج 

 . است C°177  زمستان در حدوددر و C°189 در حدود تابستان دردماي پايين برج 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 ارينريبويلر ك 1
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  103 واحد – نمايي از واحد تثبيت ميعانات گازي )1-3- 1- 2 شكل
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2-1-4(  Dehydration :Unit-104   :دايي از گاز توسطآب ز TEG 1  

  Wet Gas2 . انجـام مـي شـود   TEGايـن كـار توسـط    .  واحـد آبزدايـي از گـاز مـي باشـد     هدف از ايـن 
ــد از واحــد ، ــه واحــد 101 بع ــتاده  105، ب ــده؛فرس ــان، خنــك   ش ــي توســط پروپ ــوان  م ــا بت ــود ت ش

ــداكرد    ــردن ج ــرد ك ــا س ــاز را ب ــود در گ ــداري از آب موج ــد از آن در . مق  Knock out Drumبع

ــه واحــد   105واحــد  ــاز را ب ــد؛ آنگــاه گ ــدانس شــده را جــدا مــي كنن در .  مــي فرســتند104، آب كن

ــر   ــاز را از فيلت ــداي ورود، گ ــوع  F-101-104ابت ــه از ن ــد  Coalescer ك ــي دهن ــور م ــت؛ عب در .  اس

تــا باعــث ايجــاد انحــراف در مــسير  قــرار گرفتــه Deflector ورود گــاز، يــك داخــل فيلتــر در مــسير

از طرفـي، گـاز در برخـورد بـا ايـن صـفحات بخـش اعظـم مايعـات خـود را از دسـت                          . دگاز ورودي شـو   

از برخورد مستقيم گـاز بـه ديـواره بـا سـرعت بـاال كـه باعـث آسـيب زدن مـي                        ،  Deflector .مي دهد 

 خروجــي را مــي بنــدد تــا از SDVاگــر ســطح مــايع درون آن كــم شــود، . شــود، جلــوگيري مــي كنــد

ــوگير  ــه جــاي مــايع جل ــاالتر از  . ي كنــدخــروج گــاز ب ــر ب ــشار در فيلت  ود؛ توســط  شــbar 82اگــر ف

PSV 0006  الين ارسال بهFlareيابد و فشار كاهش  باز مي شود.  

ــرج     ــايين ب ــر، از پ ــاالي فيلت ــروج از ب ــس از خ ــاز پ ــود Contactor 3گ ــي ش ــه آن وارد م ــاال  .  ب از ب

Lean TEG ــه ــذب آب،     ك ــدرت ج ــدمان و ق ــردن ران ــاال ب ــراي ب ــدل ب ــرد E-101-104در مب  س

 بـا گـاز، آب      TEGاز برخـورد    .  اسـت  Packedايـن بـرج      .شده اسـت بـه روي گـاز اسـپري مـي شـود             

موجود در گاز جـذب مـي شـود و گـاز خـشك از بـاالي بـرج خـارج مـي شـودو بـه سـمت يـك فيلتـر                         

Coaleser فرســتاده مــي شــود تــا TEG مــايع را كــه احتمــاال بــه همــراه گــاز خــارج شــده اســت را 

 گـاز خـشك از بـاالي فيلتـر خـارج شـده و بـه سـمت                . بفرسـتد گاليكـول   مت بخش احيـا     س و به    بگيرد

                                           
1 lycolGthylene Ehree T 
 گاز مرطوب قبل از آبگيري 2
 TEG برخورد دهنده گاز با 3
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 انتقــال حــرارت كنــد و گرمتــر شــده و بــه ســمت Lean TEG مــي رود تــا بــا E-101-104مبــدل 

Mercury Guard1 ســپس .  و جيــوه آن جــدا گــرددهشــود تــا بــه يــك راكتــور وارد شــد فرســتاده

ــه واحــد  F-105-104يج گــاز خــشك عــاري از جيــوه، از فيلتــر كــارتر   ارســال 105 عبــور كــرده و ب

  .كـــاهش مـــي يابـــد C°34بـــهC° 69 از TEGدمـــاي  ،E-101-104در مبـــدل  .مـــي گـــردد

Reach TEG از پايين برج Contactor به سمت بخش احيا مي رود.  

  :  مي شوندContactor موارد زير باعث بسته شدن مسير ورود به برج 

ــدار  -1 ــر مق ــول در Levelاگ ــود؛ Surge Drum گاليك ــم ش ــد و  SD206 ك ــي كن ــل م  عم

SD201     ــرج ــه ب ــول ب ــدن ورودي گاليك ــسته ش ــه ب ــر ب ــه منج ــد ك ــي زن    Contactor را م

  .شودمي 

ــزايش  -2 ــر Level افـ ــ ، باF-104-104 در فيلتـ ــدن  ث عـ ــال شـ ــه  SD204فعـ ــده كـ  شـ

SD207 ،ورودي  را فعال مي كند و در نهايتTEG مي شودبسته  به برج.  

  :بخش احياي گاليكول

Rich TEG ــي ــر خروجـ ــه    F-102-104 از فيلتـ ــاي آن بـ ــدروكربن هـ ــدن هيـ  پـــس از جداشـ

Flash Drum 104-D-101)( ــود ــي ش ــتاده م ــي .  فرس ــرج  Rich TEGول ــايين ب  خروجــي از پ

Contactor  ــااليي ــش ب ــي Reboiler وارد بخ ــط   E-102-104 يعن ــه توس ــود ك ــي ش  Steam م

ــي از  FG2و  ــود ، C-102-104 خروج ــرم ش ــد وار. گ ــودFlash Drumد بع ــان از  .  ش ــن جري اي

و گاليكـول هـايي را كـه احتمـاال بـه            .  جلـوگيري مـي كنـد      C-102-104 از بـاالي     TEGهدر رفـتن    

ــه 3HP Steamهمــراه  ــدمــي برC-102-104 ، خــارج شــده اســت را ب  گــرم Rich TEG. گردان

                                           
 واحد جداسازي جيوه از گاز 1
2 Fuel Gas  
 بخار با فشار باال 3
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 و C°37.5و قـرار گـرفتن در دمـاي     بـه علـت افـت فـشار      تـا وارد مـي شـود   Flash Drumشده بـه  

 گازهــاي خــارج شــده از بــاالي   . ، گازهــاي ســبك موجــود در آن خــارج شــوند    bara 5فــشار 

Flash Drum به Flareمي رود .  

ــك  ــرج   Weirاز روي يــ ــايين بــ ــسمت پــ ــود در قــ ــه  Contactor موجــ ــان بــ ــك جريــ   يــ

Skimming Pot  ــر روي گاليكــول را خــارج كنــد ــا هيــدروكربنهاي احتمــالي موجــود ب  . مــي رود ت

مـي پيونـدد و بـا        Contactorاد خـارج شـده، گاليكـول باشـد، بـه جريـان ارسـالي از بـرج                   ولي اگر مو  

  .بريزد Flash Drum  مي شود تا بعد از گرم شدن بهE-102-104آن وارد 

TEG ــايين ــر Flash Drum خروجــي از پ ــه فيلت ــد  F-103-104 ب ــا ذرات جام ــود ت ــي ش  وارد م

ــرم شــد   ــراي گ ــه شــود و ب ــالي موجــود در آن گرفت ــه احتم ــرودE-103-104ن ب ــدل،  . ب ــن مب در اي

TEG Rich توســــط TEG Lean 104  ســــتون واردشــــده؛ گــــرم-C-102 بــــاالي ريبــــويلر   

،  ريبـويلر  بـه  FG . مـي رسـد  %95 احيـا مـي شـود و خلـوص آن بـه      TEGدر اين سـتون،  . مي شود

.  را احيــا كنــد TEG شــده؛ C-103-104 برســد و وارد C°150تــا بــه دمــاي   وارد مــي شــود  

ايـن گاليكـول كـه گـرم اسـت و آب خـود را         .  مـي رسـد    %99.9 گاليكـول در ايـن مرحلـه بـه           خلوص

ــت؛  وارد   ــت داده اس ــه     E-103-104از دس ــدن ب ــرد ش ــس از س ــا پ ــود ت ــي ش  Surge Drum م

 جريــان گاليكــول ورودي آرام مــي شــود و پــس از افــزايش فــشار آن تــا  ،در ايــن درام. فرســتاده شــود

70 bara  ــدل ــدن در مب ــرد ش ــاي   و س ــا دم ــي رود C°34ت ــرج م ــه ب ــول در  . ب درصــدي از گاليك

رفتــه گ عبــور مــي كنــد تــا ذرات جامــد احتمــالي آن  F-104-104مــسير ارســال بــه بــرج، از فيلتــر  

  .شود
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2-1-5( Dew point :Unit-105و احد تنظيم نقطه شبنم گاز  

  . است104 گاز خشك خروجي از واحد ،ورودي آن . واحد تنظيم نقطه شبنم گاز استهدف از اين

  :باشد خصوصيات زير بايد داراي  114واحد   پس از مخلوط شدن با بوتانمحصول خروجي از اين واحد، 

  /+ -C° 5  با تغييرات-C°10 ، برابر باbara55فشار نقطه شبنم در -

   ميلي گرم بر نانو مترمكعب15ميزان مركاپتان حداكثر  -

گـازي كـه خـوراك مرحلـه        . شود  وارد مي  105، به دومين قسمت از واحد       104گاز پس ازخروج از واحد      

، جايي كه آبزدايي شده است به منظور رسيدن به شرايطي كـه در              104شود، از واحد      مي 105دوم واحد   

  . مشكلي پيش نيايد، فرستاده شده است105بخش سرمايش واحد 

. گـردد  ل مـي  ارسـا شـود،     يعني جايي كه گاز فـشرده مـي        ،106، به واحد    105گاز پس از خروج از واحد       

بـراي رسـيدن بـه      . شود  فرستاده مي  103به واحد    ،تثبيت ؛ براي شود  توليد مي  105مايعاتي كه در واحد     

هاي  هيدروكربنصدور گاز نياز است كه در اين واحد،         از  قبل  شرايط ذكر شده در اين واحد، نياز است كه          

  .  حذف گردندآن،سنگين و مركاپتان 

شوند، ايـن در حـالي       ها، همراه با پروپان و بوتان جدا مي        هاي سبك يعني متيل و اتيل مركاپتان       مركاپتان

C5است كه پروپيل مركاپتان به همراه 
  .شود  جدا مي+

 ميــزان مركاپتــان الزم در گــاز خروجــي بوســيله حــذف بوتــان و  مبنــاي كــار ايــن واحــد، رســيدن بــه

، جـايي كـه   Cold Oil Contactorايـن امـر در   . تـر موجـود در گـاز اسـت     هـاي سـنگين   هيدروكربن

C7هاي  هاي سبك توسط هيدروكربن مركاپتان
  . افتد شوند، اتفاق مي  جذب مي+
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ــدروكربنه ــايع  ي ــاي م ــايين ، اه ــه Cold Oil Contactorز پ ــ، ب ــاي ب ، 1Depropanizerرج ه

Debutanizer2 و Dehexanizer3محصوالت زير توليد شوند،شوند تا در نهايت  فرستاده مي :  

  هاي سبك  بوتان مايع شامل بيشتر مركاپتان-

  شود تر از آن مي هاي مايع كه شامل پنتان و مواد سنگين  هيدروكربن-

  :دهد ميرا سه جريان زير تشكيل  محصوالت توليد شده در واحد

  شود   گازي كه جهت فروش صادر مي-1

  شود فرستاده مي  LPG Treatment يا 114 بوتاني كه به واحد -2

C5هاي   هيدروكربن-3
  شوند  فرستاده مي103 كه به واحد +

 واحـد    از شود كه پس از مخلـوط شـدن بـا بوتـان             طوري تعيين مي   105مشخصات گاز خروجي از واحد      

  : اشندداراي اجزاء زير ب، 114

   درصد مولي 82متان  حداقل  -

   درصد مولي12اتان حداكثر  -

   درصد مولي4پروپان حداكثر  -

   درصد مولي1بوتان حداكثر  -

- C5
   درصد مولي4.0 حداكثر - +

   درصد مولي5.5 حداكثر -نيتروژن -

- CO2- درصد مولي2 حداكثر   

- H2S-ميلي گرم بر نرمال متر مكعب8.4 حداكثر   

                                           
 جداكننده پروپان 1
 جداكننده بوتان 2
 جداكننده هگزان 3
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- COS –  حداكثر ppm 8 مولي  

  mg/ Nm3 15 حداكثر -مركاپتان -

  mg/ Nm3 141 حداكثر –گوگرد  -

  .  ميلي گرم بر نرمال مترمكعب بايد باشد100 حداكثر -ميانگين مقدار روزانه گوگرد

  .بايد باشد/+ -C°5 با تغييرات -bara 55 ،C°10نقطه شبنم هم در فشار 

C5نين  چهم
. شـود  ل ميارساشود،   شده مخلوط ميتثبيتت ناميعات، جايي كه با نا به واحد تثبيت ميعا    +

 و در زمـستان     psia 10 در تابستان حداكثر       C°37.8ت تثبيت شده هم بايد در دماي        نافشار بخار ميعا  

  . باشدpsia12حداكثر 

سـرد شـده و   -E  105 -101گاز / ، در ابتدا در مبدل گاز 105گاز مربوط به ورودي به مرحله اول واحد 

 پـايين  C°27 با پروپان تبـادل حـرارت كـرده و دمـاي آن تـا      Wet Gas Chillerدر مرحله بعدي در 

آب جدا شـده از   .شود مي ؛ كه يك جداكننده سه فازي استDryer inlet K.Oسپس گاز وارد . آيد مي

شود، در حالي كه هيدروكربن مايع بـه واحـد تثبيـت              فرستاده مي  129 يا واحد    109گاز به سمت واحد     

شود كه در نهايت به بخـش         فرستاده مي  104فاز گاز هم به سمت واحد       . شود ه مي ت گازي فرستاد  ناميعا

  . شود  وارد مي105دوم واحد 

شاخه اول كه قسمت اصلي     : شود  به دو شاخه تقسيم مي     C° 29 در دماي    105گاز ورودي به بخش دوم      

 قـسمت  ، ايـن دمـا  در. آيد  پايين مي-C°30 وارد شده و دماي آن تا Cold Boxشود به  گاز حساب مي

 شده كه البته اين مايعات داراي مقداري متـان و           كندانستر از آن     هاي پروپان و سنگين    اعظم هيدروكربن 

  . اتان هستند كه بايستي دفع شوند

از . باشـد  دفع مي- شده كه در واقع يك برج جذبCold Oil Contactorاين جريان دو فاز سپس وارد 

  . شود  خارج مي، هيدروكربن مايعآن،ن  گاز و از پايي،باالي اين برج
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  بـه حـداقل رسـاندن مقـدار اجـزاء سـبك در فـاز مـايع، بخـش دوم گـاز ورودي، پـس از دور زدن                            براي

Cold Box وارد Cold Oilتـرين سـيني و سـيني     در واقع، اجزاء سبك در فاصله بين پـايين . شود  مي

. شـوند   از فاز گازي جذب مي،در همين فاصله  نيز   اجزاء سنگين    و .شوند خوراك از فاز مايع دفع و جدا مي       

ــااليي   ــصول ب ــوطي از مح ــاييني  Depropansierمخل ــصول پ ــور  Dehexaniser و مح ــس از عب  پ

مقدار پـايين  . شود  به باالي برج وارد ميReflux، به عنوان Cold Box و Recycle Gas Coolerاز

  .گردد ها از گاز مي ل و اتيل مركاپتان در اين جريان باعث جذب مركاپتانتيم

  :شوند  دو جريان خنك ميCold Boxدر كل در 

  . شود  سرد مي-C° 30 به C° 29گاز گرم خشك شده از  -

 كـه از    Dehexaniserو پـايين      Depropaniserيك مخلـوط گـرم از بـاالي          -

C°55 به C°30-رسد  مي . 

  : شوند  گرم ميزير،در همين زمان دو جريان 

 C°24 بـه  C°6 كـه دمـاي آن از   Cold Oil Contactorمحـصول پـاييني از    -

  . رسد مي

  . رسد  ميC°24 به -C°28محصول بااليي يعني گاز خروجي كه دماي آن از  -

اين بـرج كـه   . شود  فرستاده ميDepropanizerبه ،  Cold Oil Contactorمحصول مايع پاييني از 

 حـذف  ،بـرج به  از مايع ورودي    را  از آن   تر   هاي سبك  كند، پروپان و هيدروكربن    كار مي  bara 26در فشار   

  .مي كند

  و در مقابـل پروپـان، بـه صـورت دو فـاز وارد               كندانـسور  پـس از عبـور از يـك          ،محصول بااليي اين بـرج    

Reflux Drum ولي بخـارات  . شود  كه مايعات خروجي از اين درام دوباره به برج برگردانده مي؛دشو مي

ايـن كمپرسـور    . شوند  فرستاده مي  K-101-105ه سمت كمپرسور    و گازهاي خروجي از باالي اين درام ب       
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سـپس ايـن گـاز بـه درون         . برد  باال مي  bara 66كه از نوع رفت و برگشتي است، فشار گاز را به تا حدود              

Lean Oilو بهشود   تزريق مي Cold Oil Contactorشود  فرستاده مي .  

شـود كـه ايـن        فرستاده مي  Debutaniserبه سمت برج    ،  Depropaniserمحصول پايين برج    سپس،  

هـاي اتيـل و متيـل خـارج           بوتان به همراه مركاپتـان     ،از باالي اين برج   . كند  كار مي  bara 8برج در فشار    

. شـوند   مـي ارسـال  ،Reflux Drum در يك فن كـولر بـه   سرد شدنشود كه پس از يك فاز شدن و  مي

 و تبـادل  Butan Coolerم آن پـس از عبـور از   قسمتي از اين مايع به برج برگردانده شده و بخش اعظ

  . شوند فرستاده مي 114به سمت واحد  ، جهت حذف مركاپتان،حرارت و سرد شدن در مقابل پروپان

 كـار   bara 4 كه در فشار عملياتي      .Dehex به سمت برج     Debutanaiser از پايين برج     ،محصول مايع 

شـود و   بـه بـرج برگردانـده مـي     Reflux Drumبخـشي از مـايع خروجـي از    شود  فرستاده مي ؛كند مي

  . شود تا با مايعات تثبيت شده مخلوط شود  فرستاده مي103قسمتي از آن به سمت واحد 

كننـده    قبل از پمپ شدن به فشار نهايي، توسـط يـك پمـپ تقويـت     Dehexaniserمحصول پاييني از

Booster Pump تا bara 10تا، و سپس توسط پمپ اصلي   bara 78قسمتي از اين . شود شرده مي ف

  . شود تا ذرات جامد آن حذف شود  عبور داده مي-F-101105مايعات از فيلتر 

 فرستاده شده و بخش اصلي آن 103، قسمتي از آن به سمت واحد Air Coolerپس از عبور مايعات از 

ز مخلـوط شـدن   شود كه پس ا ميوارد   -P-105105، پمپ   Suction  به به فيلتر وارد شده و پس از آن       

 مايعي است كه در Lean Oil. شود  فرستاده ميCold Oil Contactor به سمت Recycle Gasبا 

  .شود  جذب مركاپتان استفاده ميبراي شده و توليد  Dehexaniserپايين 
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  105واحد  -   شبنم تنظيم نقطهواحد  نمايي از )1-5-1-2شكل 

  



 

 86

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ل 
شك

 (2
-5

-1
-2

سير
ز م

ي ا
ماي

ن
ند

راي
 ف

د 
واح

ت 
يزا

جه
و ت

 
گاز

م 
شبن

طه 
 نق
يم

نظ
ت

-
د 
واح

 
10

5



 

 87

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

   و مسيرهاي ورودي و خروجي آنCold Boxنمايي از ) 3-5-1-2شكل 
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Propane  Refrigeration :Unit-107 (6-1-2واحد سردسازي پروپان  

مقـدمات سـرمايش    . اسـت 105هدف از اين واحد، تهيه و فراهم كردن يك سيستم سرمايش براي واحد 

سرد شدن در سـه سـطح دمـايي مختلـف     . شود  بسته پروپان مهيا ميسيكل، توسط يك   105براي واحد   

  : شود انجام مي

   E- 102, Wet Gas Chiller-105 برايC° 22 دماي -1

  E-108-105كولر و ،Depropaniser (E-105-105) براي كندانسور C° 5 دماي -2

  E-103-105 و Cold Box براي -C°35 دماي -3

  .شوند اي فشرده مي هاي باال، در يك كمپرسور سه مرحله پروپان تبخير شده در مبدل

 شده،كنترل   Level بامايع سرمازا،   . شود ده و به طور كامل كندانس مي      خارج ش كمپرسور  از  گاز پروپان،   

   مـصرف   ، بـراي   مـورد نظـر    سـيكل . شـود   مـي  فرسـتاده  105توسط نيـروي وزن خـود بـه سـمت واحـد             

  .طراحي شده است 21bara و C° 60 مترمكعب بر ساعت پروپان مايع در شرايط 444

راي تـأمين سـرمايش در      از جريان الزم ب   % 110 براي توليد    107تمامي تجهيزات و خطوط لوله در واحد        

.  درصد ظرفيـت نرمـال خودكـار كنـد    40تواند با   اين واحد مي  .  در تابستان طراحي شده است     105واحد  

  : باشد طراحي اين واحد براساس تركيب پروپان به صورت زير مي

  مولي% 5.1اتان  −

  مولي% 98پروپان  −

  مولي % 25.0ايزوبوتان  −

  مولي % 25.0نرمال بوتان  −
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پروپان براساس يـك    . شود  توليد مي  105 در واحد    C°22 و   C°35-  ،C°5سطوح دمايي   تركيب باال در    

 واحـد  وروديشـرايط در  . شـود   فرستاده مي107 و از مخازن پروپان به واحد      145مبناي موقتي از واحد     

  :باشد زير مي به صورت 107

  C°45تا  C°10 ، دما bara 21فشار : شرايط عملياتي 

  C°85تا  C°-46 ، دما bara 44ر فشا: شرايط طراحي 

 107ولي در صورتي كه مجبور به تخليـه واحـد           . شود به طور كلي هيچ محصولي در اين واحد توليد نمي         

  . دهيم  انتقال مي145بشويم، پروپان را به مخزن پروپان در واحد 

، در دمـاي    A- 107 -101كندانسور پروپـان   كند، در اولين قدم، در     گاز پروپاني كه كمپرسور را ترك مي      

C°60شود و سپس به   به طور كلي كندانس ميSurge Drumايـن درام در فـشار عمليـاتي   . ريـزد   مي 

bara21كند  كار مي.  

از . وارد مـي شـود   Surge Drum، مخازن خارجي پروپان به 145 پروپان از واحد Make upيك خط 

  . شود استفاده مينيز  145همين خط در مواقع اضطراري جهت انتقال پروپان به واحد 

 و در سمت پوسـته ايـن مبـدل تبـادل     Wet Gas Chiller, 107-E-102در اولين مرحله، پروپان در 

كـردن سـومين     مخلوطي از گاز فلش شده و گاز توليد شده جهت سردكردن پس از طـي              . كند حرارتي مي 

Suction  يابند درام به مرحله سوم كمپرسور راه مي .  

در مرحلـه دوم، پروپـان وارد   . باشـد   ميE-102  ،bara 8-107فشار عملياتي    ،C°22دماي عملياتي    در

گازهاي توليد شده در اين دو مبدل نيز پـس از           . شود  مي E-108-107 و   E-105-107ي  موازدو مبدل   

-107البته ميزان تبخيـر در      . يابند به مرحله دوم كمپرسور راه مي     ،  Drum Suctionطي كردن دومين    

E-108  107باشد فشار عملياتي در      ي، صددرصد م-E-105   107 و-E-108  ،  دماي عملياتي     درC°5 ،

5.6 baraباشد  مي .  
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،   Cold Box، تحت نيروي وزن خود واردFlash Drumدر سومين مرحله، پروپان پس از عبور از يك 

107-E-103در . شود  ميCold Box بـه  دوبـاره  ، پروپان به طور نسبي، تبخير شده وFlash Drum 

از كمپرسور رفته و پس  Suction Drumبه سمت اولين  Flash Drumگاز فلش شده در . گردد برمي

، Flash Drum فـشار عمليـاتي  ، -C°35دمـاي عمليـاتي   در . شـود  از آن وارد مرحله اول كمپرسور مي

bara 3.0باشد  مي.  

 از كمپرسـور، يـك      براي هـر مرحلـه    . اي است  ، يك كمپرسور سه مرحله    -K-101107كمپرسور پروپان،   

 Anti Surgeگاز .  وجود داشته كه بر روي آن، يك شير كنترل وجود داردAnti Surgeكنترل كننده 

  . از خروجي كمپرسور است گرفته شده يك گاز گرم

. شود كنترل مي، Surge Drumتوسط تزريق مايع پروپان گرفته شده از  Drum  Suctionدماي هر

  .وجود آورده ك جريان بخار تك فاز ب تا يمي شود مايع توسط يك ميكسر به درون گاز گرم تزريق اين
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7.1.2( Sulphur Recovery :Unit-108  واحد بازيافت گوگرد از گازH2S 

  :د بايد داراي مشخصات زير باشد گوگرد خروجي از اين واحمحصول

   وزني% 99.8: درجه خلوص 

  زرد: رنگ گوگرد جامد 

   وزنيppm 500حداكثر : مقدار مواد آلي 

   وزنيppm 10حداكثر  : H2Sمقدار گاز 

هدف از  .دنكن سازي گاز را تأمين مي  شيرينTrainتا  2 مي باشد كه هر كدام از آنها، Train تا 2داراي 

 به كمتر  آنسازي گاز و رساندن غلظت يد گوگرد مايع از گاز اسيدي حاصل از واحد شيريناين واحد، تول

  . استppm 10از 

  : زير استاصلي  شامل چهار بخش 108واحد 

  .شود توليد ميگوگرد  ،از گازهاي اسيديدر آن، قسمتي كه  : Clausبخش  .1

قبل از آزاد  ،SO2ه در گاز به  باقيماندH2S  كاملبراي اطمينان از تبديل: Incineration بخش  .2

  شدن به اتمسفر

واحد براي كه در خود كند  بخار را از قسمت كندانسورها توليد مي : LP سيستم آب و بخار .3

  .ي رودكار مه بكردن و سردكردن  گرم

 اضافي از گوگرد مايع H2Sبراي زدودن گازهاي : مخزن گوگرد و  Sulphur Degassingبخش  .4

  . استppm10 اكثر تا رسيدن به غلظت حد

مايعات  تا مي شودKnock Out Drum  (108-D-101) وارد يك 108 در ابتداي واحد H2Sگاز 

 Drum  اين. فرستاده شود تا در آنجا آمين آن جدا شود101 و به واحد احتمالي موجود در آن جدا شود

 يك ، توسطReaction Furnaceهواي مورد نياز براي  . مشترك استTrain هر دو بين
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Air Blowerدومين . شود  تأمين ميAir Blower بين هر دو Trainگاز خروجي . باشد  مشترك مي

مي  وارد )Acid Gas Preheater)108-H-101 به  C°35 با دمايو هوا، K.O. Drum از باالي 

به سه  ،از هيترگاز داغ خروجي .  خارج مي شودC°220دماي ، با HPبخار پس از گرم شدن با شود و 

 را دور Reaction Furnaceشاخه دوم . مي رود Auxiliary يك شاخه آن به .شاخه تقسيم مي شود

 وارد Reaction Furnaceشاخه سوم كه شاخه اصلي است؛ به  . مي زند و به اولين كندانسور ميرود

  . سوزانده شودH2Sگاز  مي شود تا هيدروكربن ها و مواد جانبي موجود در

اگر .  مش هايي قرار گرفته كه از خروج مايع جلوگيري مي كند،ر باالي آن دK.O. Drum داخلدر 

  .آن را خاموش مي كند Tip1 وارد شود؛ چون آمين نمي سوزد؛ Burnerمايع به همراه گاز به 

. مي شود بهبود يافته استفاده Claus براي توليد گوگرد از گازهاي اسيدي از مكانيزم 108در واحد 

هاي زير   با توجه به واكنش، و توليد گوگردH2Sد شامل سوزاندان يك سوم از گاز اصوالً، اين فرآين

  : باشد مي

OHSOOSH 2222 2
3

+↔+  

OHSnSOSH n 222 232 +↔+  
كه در آن يك سوم از كل  گيرد انجام ميReaction Furnace ,(H-101-108)  واكنش اول در

شود، از ناحيه احتراق   انجام ميSO2 و H2Sكه بين واكنش دوم . سوزانند گازهاي اسيدي را با هوا مي

101108-H-اما جهت برخورد بيشتر گازها، اين واكنش در راكتورهاي  ؛شود  شروع مي 

108-R-101/102/103،گوگردي كه به صورت بخار و از واكنش دوم در هر مرحله از  .شود  كامل مي

  . گردد زيافت ميشود به عنوان گوگرد مايع با انجام واكنش، كندانس مي

                                           
 نوك شعله 1



 

 94

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

اول ، وارد كندانسور H-101-108از بدون عبور ،(%15-10)قسمتي از گازهاي اسيدي در حدود 

 باال بردن نسبت هوا به گاز و رسيدن به دماي باالتر شعله و در نتيجه پايداري اعث بكاراين . شود مي

-108 يعني  H-101-108 مربوط بهBlowerگاز فرآيند، در ضمن گذشتن از . مي شودخوب شعله 

B-101بخار ، شود و در نتيجه ، خنك مي LP108سپس گاز در اولين كندانسور  .آيد  بوجود مي-E-

، Degassing Pitاين گوگرد كندانس شده به . شود شود و گوگرد موجود در آن مايع مي  سرد مي101

108-T-101رود  مي .  

 )Auxiliary Burner)108-H-102 تور، از گاز خروجي از كندانسور قبل از ورود گاز به اولين راك

 شرايط استوكيومتري در گاز اسيدي ،Burnerدر اين . شود  گرم ميC°235گذرد و تا دماي  مي

 ددماي ورودي به اولين راكتور باي.  وارد بستركاتاليست نشودتمام اكسيژن سوزانده شود وسوزد تا  مي

  .  باشدC°30ز اباالتر  ،طوري تنظيم شود تا دماي خروجي از آن

 نيز انجام CS2 و COSشود، واكنشهاي هيدروليز   جايي كه گوگرد تشكيل مي،در اولين بستر كاتاليستي

 سرد شده و اين كار E-102-108گازهاي خارج شده از اولين راكتور، توسط كندانسور دوم  .گردد مي

  .شود  ميLP بخار موجب توليد شدن

 گرم C° 215 تا دماي E-105-108، توسط E-102-108كندانسور دوم گازهاي خارج شده از 

 بخار و از گرماي آن،شود،  شود گازهاي گرم خروجي از راكتور دوم، توسط كندانسور سوم كندانس مي مي

LPو به رفته كندانسور آخر گازهاي خروجي از كندانسور سوم و راكتور سوم به . شود  توليد مي

Separator (108-D-105) شود جدا ميمايع  جايي كه آخرين قطرات گوگرد ،وارد مي شود.  

.  باشدH2S حجمي ppm 10  حداكثر شاملدشود باي  تزريق ميIncineratorدرنهايت گازي كه به 

رود تا تمامي تركيبات گوگردي   ميIncineratorبه ، Degassing Pit تمامي گازهاي خروجي از
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 موجود در گاز، جهت SO2 و H2Sباقيمانده . تبديل شود  SO2به گاز  C°540باقيمانده تحت دماي 

  .شود  در خروجي از واحد كنترل ميValveتوسط يك  H2S / SO2كنترل نسبت 

شود در حالي كه در   استفاده ميAlumina CR3 Sدر راكتورهاي اول و دوم، از كاتاليست فعال شده 

  . شود  اضافه ميT102 CRS 31راكتور سوم به اين كاتاليست، يك نوع ديگر كاتاليست به نام 

شوند  ها مسموم مي به دليل وجود اكسيژن به مقادير بسيار كم در گاز اسيدي ورودي به واحد، كاتاليست

، يك نوع خاص كاتاليست براي حل اين مشكل. كه اين در نتيجه واكنش كاتاليست با اكسيژن است

كاتاليست، در حدود سه  اين عمر. ده استكتور اول بكار برده ش، در راAMنام ه آلومينيوم بهبود يافته ب

  . سال است

است كه به همراه  ، حل شدهH2S مقداري گاز باگوگرد اوليه توليد شده بوسيله روش كالوس هميشه 

 به شكل زير Pit  Degassingفرايند گاززدايي در .باشد  ميH2Sx) يعني(؛ ه تركيب شدH2Sصورت 

SXSSxH                                                                        :انجام مي گيرد )1(H 22 −+↔  

   به 144شود و سپس در واحد  داري ميهآوري گوگرد نگ در تانك جمعتوليد شده؛ مايع گوگرد 

به كمك بخار  ،تانكدر گوگرد مايع مورد نياز جهت نگهداري دماي . گردد  گوگرد تبديل ميگرانول هاي

  . تا گوگرد جامد نشود؛شود ي متامينآب 

 وچهارمين كندانسور داراي حجمي زيادتر از بقيه كندانسورهاست تا زمان اقامت بيشتري ايجاد كند 

  .بيشترين و كامل ترين جداسازي انجام شود
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  108واحد  - نمايي از واحد بازيافت گوگرد )1.7.1.2شكل
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8.1.2( Unit-114: LPG Treatment  واحد تصفيهLPG 

 را پس از  بوتان،اين واحد. است Debutaniser  يا بوتان درLPG ازف مركاپتان ذ حاين واحد،از هدف 

  . است Train دواي دارواحد  اين .دكن گاز صادراتي تزريق مي IGAT به سازي،شيرين 

 پس از استخراج مركاپتان و .شود  استفاده مي(NaOH)محلول كاستيك  براي شيرين سازي از ،در اين واحد

تا آب يا مي شود ه ستادرف Sand  Filterبه سمت  Settler، LPG از كاستيك در LPGجداسازي 

  . رود  ميExport  Gasسپس توسط پمپ به واحد . آن جدا شوداحتمالي موجود در كاستيك 

اين عمل، در حضور يك كاتاليست حل . شود عمل اكسيداسيون توسط هوا، احيا ميتحت محلول كاستيك 

  .شوند گيرد و مركاپتانها به دي سولفايد و آب تبديل مي شده صورت مي

DSOاز اينكه به مخزن   جدا شده و قبل، از محلول كاستيكDSO 146 در - Uاز يك ؛ فرستاده شود 

Sand  Filter داده مي شود عبور .  

هاي Train براي دو تا 114هاي واحد  Trainيك از است كه هر به ميزاني در گاز توليد شده LPGمقدار 

  .كافيست ،گازي يا يك فاز

Air Compression Package مشترك است و هواي مورد نياز واحد با فشار،براي كل واحد  bar7.5  را

 ساخت  وScrewاين كمپرسورها از نوع  .ه استشد تشكيل % 100ر هواي از دو كمپرسو .تامين مي كند

وانند هواي مورد نياز را تامين كنند، از نتها اگر به هر دليلي اين كمپرسور. هستند Atlas Copcoشركت 

  . استفاده مي شود123هواي توليدي در واحد 

  : در مرز ورودي به واحد شرايط عملياتي

   barg  10:فشار  -

  .C° 40 تا C° 20 :دما  -

  . مي باشد كيلومول بر ساعت950ساعت يا تن بر 55  طبق طراحي، خام وروديLPGمقدار جريان 
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   :است ورودي به صورت زير LPG درصد تركيبات موجود در

  . بسيار كممقداربه :  H2Sگاز  -

   وزني%2.23مولي يا   %2.92ماكزيمم : پروپان  -

  ني وز68.35% مولي يا %35.52: ايزوبوتان  -

   وزني%59.52 مولي يا  % 59.27: نرمال بوتان  -

   وزني%0.165مولي يا  0.199% : متيل مركاپتان  -

   وزني%1.165 مولي يا  1.085%: اتيل مركاپتان  -

- C3
   بسيار كممقداربه : مركاپتان  +

   وزني%0.95 مولي يا %0.76  :ايزوپنتان -

   وزني%0.35 مولي يا %0.24:نرمال پنتان  -

- C6
   بسيار كممقداربه : COSو  +

  :باشد   دارا ميبايدمحصول  LPG ي كهمشخصات

 وزني ppm 2 ماكزيمم : كاستيك مقدار  -

  barg 64 :شرايط مرزي  -

  وزنيppm 1000 :) آب محلول و آب آزاد (مقدار كل آب -

  وزنيppm15 : ميزان مركاپتانها  -

  ppm200 : گوگرد -
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  114 واحد - LPG Treatmentدر واحد نمايش شماتيك فرايند انجام شده  )1.8.1.2شكل 
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  Utilityبررسي تفصيلي واحدهاي   )2 -2
1.2.2(  Electrical Generation & Distribution :Unit-120  واحد توليد و توزيع 

  برق نيروي

 و تاسيسات 3و2انرژي الكتريكي براي تمام مصرف كننده هاي واحدهاي فاز تامين ، ن واحداياز  هدف

  .  مي باشد ،) ولت48(تا ولتاژهاي پائين )  كيلوولت33(ولتاژهاي باال   از،ساحلي اين فازها

    گازيتوربينهر ژنراتور داراي يك   است كهGT-101A/B/C/D-120تا ژنراتور  4اين واحد شامل 

 عالوه بر سوخت گاز طبيعي با واننديعني مي ت . به صورت دو سوخته هستندB و Aژنراتورهاي . مي باشد

 D و Cژنراتورهاي .  از روي آنها برداشته شده است،ولي هم اكنون، سيستم گازوئيل. م كار كنندگازوئيل ه

اين توربين  .كار مي كنند مگاوات 30با ظرفيت متوسط از ژنراتورها هركدام . تنها با سوخت گاز كار مي كنند

  . بصورت مجزا يا موازي با يكديگر در سرويس باشند همزمان ها مي توانند

 HP Steamورودي آن،. باشد مگاوات مي 19ظرفيت متوسط  باهم در پااليشگاه داريم كه توربين بخار يك 

  .توليد برق مي كند، LP Steam به HP Steamاين ژنراتور، از انرژي تبديل . است

  .  مرحله اي است و توربين آنها، سه مرحله دارد17ها  GTG1كمپرسور 

 rpm 3000 يك گيربكس به با است كه rpm 5170 دور توربين. است هوا و گاز ،ورودي اين توربين ها

  .  تامين مي گرددHZ 50 فركانس Rotor و توسط تبديل مي شود

  . است11KV است و ولتاژ توليدي آنها، MW 35حداكثر توان هر ژنراتور، 

 ايجاد HZ 50 و فركانس V 11 است كه ولتاژ MW 22توليد مي كند؛  STG 2ماكزيمم تواني كه ژنراتور 

  .مي كند

                                           
1 eneratorGurbine Tas G 
2  eneratorGurbine T teamS 
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 اين ولتاژ سپس . تبديل مي شودKV 33ر به اتوتوسط ترانسفورماز ژنراتورهاي گازي، توليدي  KV 11برق 

  . مي شود  تبديل، جهت مصارف داخلي پااليشگاهV 48 و KV 6 ،V 400 ،V 220 ،V 125به 

و ش ميزان مصرف ظيفه كنترل ، نماي و،PDCS (Power Distribution Control System)سيستم 

. برعهده دارد ، ژنراتوراصليShut Down  درصورت ي ديزل راتوزيع برق و همچنين استارت ديزل ژنراتورها

نصب  Electrical Generation & Distribution واحد در1SS1  اين سيستم كنترل اتوماتيك درمحل

 (PDCS): سيستم كنترل توزيع جريان برق خصوصيات  .شده است

  .نظارت بر شبكه توزيع را فراهم كرده استامكان )1

  .كنندگان فراهم آورد تواند نمايش آشكار و صحيحي از تمامي مصرف  اين سيستم مي)2

  .داردمديريت   پايينهاي ولتاژتاkv  33) (ولتاژهاي باال  از ، بر توزيع برق در واحدها)3

  .دگان واحد را دارمي باشدكنن  اين سيستم همچنين قابليت كنترل از راه دور كليه مصرف)4

 ها منتقلSS به ساير Electrical Generation & Distribution واحد  در SS1  برق ازطريقجريان

  .  براي مصارف واحدها و تاسيسات مربوطه مورد استفاده قرار گيرد مي شود تا

  : شود بندي مي بار سيستم برق پااليشگاه به سه گروه زير طبقه

   نرمالبرق -1

اين وسايل مجدداً استارت و توسط ديزل ژنراتورهاي ، Shut Downدر صورت :  ضروري و الزمبرق -2

  .گردند اضطراري تغذيه مي

. هاي تخليه و گريز از منطقه ، آژير عمومي و چراغDCهاي   سيستم :UPS تغذيه براي حياتي برق -3

باشد كه به طور مستقيم يا  ها و وسايلي مي الكتريسيته حياتي جهت تغذيه آن دسته از سيستم

                                           
1 tationSub S 
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 به ، اين وسايلShut Downدر صورت . غيرمستقيم در ايمني و حفاظت منطقه و افراد تأثيرگذار است

  .گردند  و توسط ديزل ژنراتورهاي اضطراري تغذيه ميه شدStart ا طور خودكار مجدد

  
  

  
  

  120 واحد - نمايي از ژنراتورهاي گازي پااليشگاه) 1.1.2.2شكل 
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2.2.2(  Steam Generation :Unit-121واحد توليد بخار توسط بويلر 

توليـد بخـار    . بخار مورد نياز پااليشگاه در دما و فشارهاي متفاوت اسـت           واحد، توليد و توزيع      هدف از اين  

  .انجام مي شود(B-101A/B/C/D-121) ويلر  تا ب4توسط 

  بخـار توليـد   ton/hr 170هـر بـويلر حـداكثر،    .  هـستند HYUNDAI اين بويلرهـا سـاخت شـركت    

.  دو سوخته هـستند B و Aبويلرهاي  . مي باشدbarg 44 و C°385دما و فشار عملياتي آنها،  .مي كند

  لـي هـم اكنـون، فقـط از سـوخت گـاز اسـتفاده               و.  گازوييل كار كنند؛ هـم بـا گـاز         اهم ب مي توانند   يعني  

.  از محيط گرفته مي شـود      ،Blower تا   4هواي مورد نياز براي مخلوط شدن با سوخت، توسط           .مي شود 

  F.D. Fanشــعله هــا توســط     مــورد نيــاز   هــواي . هــستند Water Tube1بويلرهــا از نــوع  

(Force Draft Fan)تامين مي شود .  

  : )3.2.2.2شكل( ازورودي هاي اين واحد عبارتند 

  HP (Flashed HP Condensate)آبهاي حاصل از بخار  -1

 LP (Suspect LP Condensate)آبهاي حاصل از بخار  -2

 (Clean LP Condensate) تميزLPآبهاي حاصل از بخار  -3

 (MDEA LP Condensate) آمينيLPآبهاي حاصل از بخار  -4

 (Polluted Condensate)آبهاي آلوده  -5

 (Polished Water)آب بدون امالح  -6

  :عبارتست ازو وظايف هر يك از آنها اجزاي اصلي يك بويلر 

روي يـك   . هدف آن فراهم كردن يك فضاي بسته براي داشتن احتراق كامل است            : Furnaceكوره   -1

اي ض ها قرار دارند كه از آجر نسوز ساخته شـده اسـت و بقيـه ديوارهـاي ايـن فـ      Burnerديواره آن  

                                           
 جريان آب از داخل لوله ها مي گذرد 1
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 قـرار گرفتـه   Water Drum و پايين آنهـا،  Steam Drumه باالي آنها، مكعبي، فقط لوله است ك

 .انتقال حرارت به لوله ها به صورت تشعشعي و همرفتي است. است

2-  Steam Drum & Water Drum: 

- Steam Drum :       هدف اصلي ايجاد آن، جداكردن بخـار از مخلـوط آب و بخـار اسـت كـه از داخـل

Riserاز طريقآب.  ها به اين درام آمده اند  Down Comer  ها بهWater Drum برمي گـردد  .

مقـدار  . به عنوان يك مخزن براي نگهداري آب در زمان هاي نوسان ميزان مصرف بخار هم مي باشـد                 

Level در Steam Drum همچنين به عنوان .  باشد تا آب به پايين منتقل شود% 50 – 40 بايد

است و فضاي مناسبي اسـت؛ كـه از روي سـطح آب             ) فسفات(مخلوط كننده اي براي مواد شيميايي       

  . گرفته مي شودCBDداخل آن، 

- Water Drum : به عنوان آب رزرو برايSteam Drumاست  .IBDاز پايين آن گرفته مي شود . 

3- High & Low Super heaters ) 1)  بـاIntegral Attemporator :    بخـار ايجـاد شـده در

Steam Drum نـابراين بايـد در ايـن     بخار اشباع و مرطوب اسـت؛ بSuperheater   هـا، از حالـت 

 . ها انجام مي گيردBurnerگرماسازي در آنها توسط جريان همرفتي حاصل از . اشباع خارج شود

4-  Economizer : آب ورودي بـه  . به عنوان يك پيشگرمكن اسـتWater Drum   را بـا اسـتفاده از 

 و  كنـد  ، گرم مـي   خروج آنها قرار گرفته   ود بر مسير    گرماي گازهاي خروجي، توسط يك مبدل كه عم       

 . مي رساندC -200°C 175°دماي آب را به 

ــا  -5 ــا 2IBD Drumدو ت ــواد  : CBD Drum3 و دو ت ــه  م ــل از تخلي ــايين  حاص ــي از پ  مقطع

Water Drum  را بهIBD Drum (121-D-109A/B)  و مواد حاصل از تخليه مستمر از باالي

                                           
  اگر دما باال رود دما را كاهش مي دهد. براي كنترل دماست TVيك  1
2 ownDlow Bntermediate I :تخليه مقطعي 
3 ownDlow Bontinues C  : مستمرتخليه 



 

 107

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

Steam Drum را به CBD Drum  مقدار بخار داخل. كنندتخليه مي IBD Drum  كم اسـت و 

ورودي بـه آن   چـون دمـاي  .  اسـت CBD Drum ،1.9 barفـشار در  .  مـي شـود  Ventبه محيط 

ــه       ــار آن را بــ ــت؛ بخــ ــراه اســ ــار همــ ــادي بخــ ــدار زيــ ــا مقــ ــت و بــ   Dearatorباالســ

 (121-D-106A/B)          مي فرستند و نيز به دليل دماي باال، هرگاهLevel      آن   بگيرد هم نمـي تـوان

 .تخليه مي شودIBD Drum  كرد؛ لذا در اين شرايط به داخل Drainرا 

6- F.D. Fan  (Force Draft Fan) : 6با الكتروموتورKVهوا را از يـك فيلتـر عبـور    .  كار مي كند

 .فرستد ها مي Burnerداده و به پشت 

7-  Sealing & Cooling Fan :     ــشارمثبت روي ــاد ف ــراي ايج ــاز ب ــورد ني ــواي م ــان ه  جري

 Sight Glass هايBurner  آنها را تامين مي كندو سرد كردن. 

8- Sampling Cooler :  كند مي سرد 132نمونه هاي آزمايش را توسط آب واحد. 

ايـن بخـار    . اسـتفاده مـي شـود   STG است كه در HP Superheated Steam 1بخار توليدي بويلرها،

  . مي باشدbarg 44 و C°385داراي دما و فشار 

Conductivity                  بخار توليدي، توسط يـك آنـااليزر انـدازه گيـري مـي شـود و مقـدارش بايـد كمتـر از 

0.3µs/cmباشد .  

  :توليد مي شود عبارتند از HP Superheated Steamدو نوع بخار ديگر كه از 
2HP Saturated Steam: 285°C, 40 barg 

   LP Saturated Steam: 175°C, 5.5 barg3  
  

                                           
 بخار خشك با دما و فشار باال 1
 بخار اشباع با فشار باال 2
 بخار اشباع با فشار پايين 3
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  : )LP Saturated Steam )5.5 barg , 175°C نحوه توليد

از با استفاده .  است كه در آنSTG ،در اين پااليشگاه LP Saturated Steam دتولي منبع اصلي

   .دشومي توليد ، برق LP Saturated Steamانرژي تبديل به 

 آب روي بخـار، به اين طريـق كـه بـر    . نازل است استفاده از ،LP Saturated Steamروش ديگر توليد 

BFW1  130با شرايط°C 70 و bar بـا تغييـر سـايز   ؛ سـپس پاشيده مي شود تا دماي آن كاهش يابد  

  .، فشار آن شكسته مي شود"24 به "16ناگهاني از 

  :)HP Saturated Steam)40 barg , 285°C نحوه توليد

 آب HP Superheated Steam به. استفاده مي شود Mixing Valve (121-M-102A/B/C) از

BFW130 شرايط  با°C 70 و barپاشيده مي شود تا دماي آن كاهش يابد  .   

Dearator  (121-D-106A/B):    عـاري از يـون هـاي آنيـون و كـاتيون       127آب خروجـي از واحـد  

و CO2 ولي مقـداري گـاز مثـل    . باشد 0.2µs/cm  كمتر ازConductivityبايد دارايمي باشد؛ چون 

O2        عالوه بر آن، وجود اين دو گاز بـا         . انند باعث ايجاد خوردگي شوند     محلول در آب وجود دارد كه مي تو

يكـي از آنهـا را داشـته باشـيم؛          تنهـا    نسبت به زمـاني كـه        %40هم در آب، مقدار خوردگي را به ميزان         

  . بنابراين بايد قبل از اينكه آب را به بويلرها بفرستيم؛ گازهاي محلول آن حذف كنيم.افزايش مي دهند

  

  

  

                                           
1 aterWeed Foiler B: اآب مورد استفاده براي بويلره 
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 121 واحد -ي از واحد توليد بخارنماي) 2.22.1.شكل
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3.2.2(  Fuel Gas :Unit-122 توليد سوخت گاز مورد نياز پااليشگاه واحد 

در .  مي باشدTrain تا 2اين واحد شامل  . مي باشدHP و LP واحد، توليد سوخت گاز هدف از اين

  bar 61-56 فشار  كه داراي،106كمپرسورهاي واحد Suction از اين واحد  گاز ورودي ،شرايط نرمال

 فشار . داراي فشار بااليي است، به واحديگاز ورودبنابراين،  .گردد ؛ تامين مياست C°38-36و دماي 

 HP Fuel Gas از سپس فشار مقداري. آيددست ه  ب HP Fuel Gas تا؛شودمي  شكسته ،اين گاز

همچنين گازهاي تخليه . توليد شود LP Fuel Gasا شود ت  شكسته ميپايين تريبه فشار  توليد شده،

 LP Fuel Gasتوليد  منبع ديگري براي ،101 حدوامربوط به  Flash Drumشده و آزاد شده از 

   كاسته  C°24-18 بهشدماي  و bar 23 بهش فشارPCV پس از عبور از يك گاز ورودي .هستند

جدا مايعات احتمالي همراه گاز  تاشود    منتقل ميHP Fuel Gas Drumسپس اين گاز به  .دشومي 

  . شود  فرستاده 109شده و به واحد 

 و Shut Downامـا در زمـان   . در زمان كار پااليشگاه، از گاز توليدي پااليـشگاه اسـت   ين واحداورودي 

  : گاز توليدي اين واحد   مشخصات.گرفته مي شود IGAT 1 از ، گاز مورد نياز واحد،Start Upبراي 

HP Fuel Gas : 24.5 barg و      LP Fuel Gas : 5.5 barg         

  :   HP Fuel Gasموارد مصرف 

دن تا دماي ش و گرم 7bargقسمتي از ان پس از شكستن فشار تا :  LP  Fuel Gasيد تول -1

40°C براي توليد  LP  Fuel Gas  مي رودكار ه ب.   

2- Flare Stack Sweep Gas  : 40دماي قسمتي ديگر پس از گرم شدن تا°C پس  وبه اصطالح

  . بكار برده ميشود Flare Stacks Sweepingبراي ،   Super heatتبديل شدن به  از 

  هاي گازي توربين -3

                                           
 خط لوله سراسري انتقال گاز 1
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   :LP  Fuel Gasموارد مصرف 

 بويلرهاسوخت  -1

    Burn Pitهاي Burner روشن كردن سوخت مورد نياز براي  -2

 104 در واحد  TEGبراي احياي   Stripping Gas به عنوان  -3

 108سوخت در واحد به عنوان  -4

  140 در واحد Flare Header Sweep Gasبه عنوان  -5

 

  

  

  

  

  

  

 و واحد احياء آب ترش در 122 واحد-خت گاز در سمت چپوستوليد ي از واحد  نماي)3.2.21.شكل

   109 واحد -سمت راست

 



 

 114

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

كل
ش

2.
3.

2.
2

(
زي

 گا
ت
وخ

 س
يع
توز

 و 
يد

تول
د 
واح

د 
راين

ك ف
اتي

شم
ش 

ماي
 ن

  -
د 
واح

12
2

 



 

 115
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توليـد  ( 124و  ) تعميـرات و سـرويس    توليد هواي ابزار دقيق و هـواي مـورد نيـاز بـراي              ( 123واحدهاي  

 .، در بخش بعدي گزارش، به عنوان واحدهاي كاري اينجانب تشريح خواهند شد)نيتروژن

4.2.2(  Sea Water Intake : Unit-125واحد آبگيري از دريا  

 .احل دريا بنا شده است    س در   125 واحدمنظور تامين آب پااليشگاههاي پارس جنوبي تاسيسات آبگير         ه  ب

بـراي مجموعـه    كـه     اسـت  حوضچه ورودي، سيستم تزريق كلر و پمپهاي انتقال آب دريا         اراي  اين واحد د  

  .فاز يك پيش بيني و احداث شده است  فاز در طرح10پااليشگاههاي 

  :  زير مي باشدقسمتهايشامل  اين واحد

 .نمايند ها هدايت مي متري ساحل، آب دريا را به طرف پمپ 800در فاصله  56"  خط لوله4 -1

 متر مكعب در ساعت به همراه سه مخـزن          35000 متر و ظرفيت آبدهي      10 عمق   آبگير با چه  حوض -2

  ضربه گير

  متر مكعب در ساعت 280دو دستگاه كمپرسور هوا براي توليد هواي خشك و مرطوب با ظرفيت  -3

   تن10 متر و ظرفيت 22با دهانه دو جرثقيل دروازه اي  -4

  م در ساعت با استفاده از آب درياوگر كيل110سيستم توليد هيپوكلريت به ميزان  -5

 هـا و   ربوط به پمپ   تابلوهاي برق م   ، 3و1،2فازهاي  پااليشگاه   مربوط به    KV6برقتجهيزات تابلوي    -6

  ترانسفورماتورها

 پمپـاژ   فيلترهـا بـه طـرف      m3/h 1800 پمپ گريز از مركز عمودي هر يك به ظرفيـت            2+1آب دريا از    

  . رسد ي زيرزميني به پااليشگاه مي ي خط لوله ها به وسيلهآب پس از گذر از اين فيلتر. شود مي

شـود كـه جهـت        هيپوكلريت سديم توليـد مـي      ،در اين واحد با گرفتن قسمتي از آب دريا و الكتروليز آن           

بـه ورودي آب    )  متـري تأسيـسات درون دريـا       800در  ( در دو بخش     ،ها و مواد آلي از مسير      حذف جلبك 

  .گردد  ميها تزريق  دريا و ورودي پمپ
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براي مصرف كنندگان، يان مورد نياز با جر ،C25°و دماي  barg13  در پااليشگاه با فشار ،آب دريا

  .گردد توزيع مي،  زير رفامص

1- Process & Utility Cooling Water  

2- Quench Water 

3- Feed to SeaWater Desalination (U-126) 

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  125 واحد - ا تاسيسات آبگيري از دري)2.24.1.شكل 
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5.2.2( Sea Water Desalination : Unit-126واحد تهيه آب بدون امالح  

 را به وسيله تصفيه آب گرفته شـده از واحـد            3و2اين واحد آب تميز مورد نياز تاسيسات خشكي فازهاي          

 كـه هركـدام     .گردد  انجام مي   زير مجموعه  3زدايي به كمك      در اين واحد عمل نمك     .كند  ، تامين مي  125

 ظرفيـت نـامي كـار       50% بـوده ودر     t/d 1300داراي ظرفيتي برابـر بـا        يكو هر .  مي نامند  Seademرا  

  كنند،  مي

آب پس . پذيرد ام مي به كمك عمل تقطير انج    ،مورد نياز تا مقدار   غلظت نمك   كاهش  زدايي و     فرآيند نمك 

اصـول ايـن عمليـات بـر پايـه روش           . گـردد   از رسيدن به شرايط مورد نظر براي ذخيره و مصرف پمپ مي           

Thermo Compressionباشد  مي .Conductivity   آب مقطر خروجـي، بايـد كمتـر از cm /sµ25 

  .  مي شود127چون باال بودن مقدار آن باعث كاهش عمر بسترهاي واحد . باشد

در بـدو   ،  P-106A/B-126 گرفته مي شود؛ توسط پمپ هاي        125  كه از واحد   ،راك ورودي واحد  به خو 

هميشه يكي از پمپ هـا در سـرويس   . زده مي شود )Dechlorination )Sodium Bisulfiteورود، 

فشار  . استbarg 13 حدود 125فشار ورودي از واحد . ديگري براي ايجاد شوك روشن مي شود است و

 Butterfly Valve باشد؛ بنابراين بايد فـشار آن را توسـط يـك    4barg-7bargاحد بايد، ورودي به و

 بـا   E-101-126، در   آب دريا  سپس   . باشد 190m3/hr-120مقدار دبي جريان ورودي بايد      . كاهش داد 

. بعد از آن آب وارد يك كندانسور مـي شـود          . آب توليد شده نهايي تبادل حرارت مي كند تا پيشگرم شود          

 تزريق مي شود و بعد از گذشتن از فيلتر، بـه صـورت   Anti Foam2 و 1Anti Scale به آن مواد سپس

.  كندانس مي شـود    كرده؛تبادل حرارت   آب  بخار وارد سل اول مي شود؛ با        . پاششي روي لوله ها، مي ريزد     

ات تشكيل شـده از   راه مي يابند و با بخارShell باالي لوله ها، به درون  Ventبخارات باقيمانده از طريق     

  .، يكي مي شوندآب دريا
                                           

  .ماده اي كه مانع تشكيل رسوب مي شود 1
 .ماده اي كه مانع ايجاد كف مي شود 2
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آب . شدن آب آن، بـه سـل دوم وارد مـي شـود             بخار درون سل اول پس از عبور از يك سري مش و جدا            

 مـستقيما بـه     Ventكندانس ايجاد شده در اين سل به درون مخزن دوم مي ريزد و بخارات آن از طريق                  

 بزرگ مي شـود و بـه سـل          Ejectorب دريا نيز وارد     بخارات ايجاد شده از آ    . كندانسور فرستاده مي شود   

  زده  Brineيك الين از مسير خروجي كندانسور گرفته مـي شـود و بـه خروجـي پمـپ                   . اول برمي گردد  

 زياد باز كنـد؛ آب ريختـه شـده روي           TVاگر اين   .  قرار گرفته است   TVمي شود كه روي اين الين، يك        

  مي شود و اگـر بـسته شـود؛ دمـاي آب پاشـيده شـده بـاال                  سل ها سردتر مي شود و بخار بيشتري توليد          

آخرين بخارات موجود بايد در كندانسور مايع شوند ولي همه بخار           . مي رود و ميزان توليد كاهش مي يابد       

كـشيده   T-102-126به درون تانـك  Vacuum Hydro Ejectorمايع نمي شود و اضافي آن توسط 

  .شودمي شود و به همين دليل تانك سرريز مي 

آب . خارج مـي شـود     Product 126-P-104 ، توسط پمپ     Packageآب توليد شده در مخازن درون       

بـه طـرف حوضـچه       توسط پمپ خارج مي شـود و         Brineاز ته دو تا سل به عنوان آب         نمك غليظ شده    

  . شود  ميارسالآب دريا به بازگشتي 

  

  

  

  

  

  

  
  126واحد  -نمايي از واحد تهيه آب بدون امالح ) 1.5.2.2شكل 
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6.2.2( Polishing Water : Unit-127مورد نياز بويلر واحد توليد آب  

 .مخصوصا بويلرهاستاين واحد توليد و توزيع آب عاري از مواد معدني جهت مصارف مورد نياز هدف از 

  . باشد مي m3/hr 95ظرفيت اين واحد  . همچنين براي شستشوي پره هاي توربين به كار مي رود

  : ورودي هاي اين واحد عبارتند از

  . وارد مي شودP-101A/B-126اي  توسط پمپ ه126آب مقطر كه از واحد  -1

 . آورده مي شود146 كاتيوني كه از واحد –كاستيك براي احياء بسترهاي آنيوني  -2

 . مي شودخريدارياز بيرون پااليشگاه ،  كاتيوني كه-براي احياء بسترهاي آنيونياسيد سولفوريك  -3

4- Sodume Bisulfite يي از آب ورودي به واحد كلرزدابراي  

  :  وجي از واحدمشخصات محصول خر

- Conductivity :  كمتر ازcm /sµ0.2  

- Na :  0.05كمتر از mg/l 

- Fe :  0.02كمتر از mg/l 

- Ca :  0.03كمتر از mg/l 

- SiO2 :  0.02كمتر از mg/l 

- PH :  7.5 و 6.5بين 

 است و فشار مورد نياز براي ورود به بسترها، 13bar، 126با توجه به اينكه فشار خروجي از پمپ هاي 

7.5bar توسط يك  است؛Butterfly Valveفشار ورودي تامين مي شود .  

 برسد، اجازه ورود به واحد را ندارد چون C°50اگر به .  باشدC°45دماي آب ورودي به واحد بايد حدود 

   .به آنيون ها و كاتيون ها صدمه مي زند



 

 123

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

 (127-X-101A/B) Mixed Bed: د در آب، توسط  يون هاي مثبت و منفي موجو،در اين بسترها

 بر اساس اختالف دانسيته به ترتيب در يو آنيونرزين هاي كاتيوني . آنيون ها و كاتيون ها گرفته مي شود

آب . زدايي بر پايه تعويض يون استوار است  روش يونساسا. قسمت پايين و باالي بستر قرار گرفته اند

اين دو بستر مي توانند به . ت خواهد دادها، امالح معدني خود را از دس ورودي در تماس با اين رزين

تعداد بستر هايي كه بايد در سرويس باشد؛ بر اساس ميزان دبي مورد . صورت موازي و يا سري كار كنند

يعني  سري،در حالت موازي مقدار توليد دو برابر حالت .  باشد؛ تعيين مي شودm3/hr 95نياز كه بايد 

m3/hr 190 بعد از اينكه بسترهاي رزيني . باشند  سري در حال كار ميمعموالً به صورتولي . است

  .شود  انجام مي،40% و كاستيك 96%ها بوسيله اسيد سولفوريك احياي آن. اشباع گرديد

 توسط سديم دي سولفايد آنرا كلرزدايي ؛زدايي شده از بستر تركيب عبور كند  آب نمك،قبل از آنكه

 . كنند مي
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7.2.2( Potable Water : Unit-128واحد تهيه آب آشاميدني  

 به عنوان آب پااليشگاهآب مورد نياز در مصارف عمومي  آشاميدني وهدف از اين واحد توليد آب 

Utilityظرفيت اين واحد. باشد  مي،  m3/hr25 است .  

 ؛ براي آشاميدن مناسب نيست،هاي مورد نياز بدن  يوننداشتنآب تقطير شده به علت با توجه به اينكه 

كربنات سديم  كلريد كلسيم و بي، يونهاي كلسيم و سديم به ترتيب با تزريق در اين واحدبه همين دليل 

  .به آب تزريق مي شود

.  تامين مي شود4.5barg با فشار P-104-126در حالت نرمال، ورودي اين واحد از طريق پمپ هاي 

. پذيرد انجام مي، هيپوكلريت سديم آب آشاميدني، كلرزني آب با افزودننين جهت ضدعفوني كردن چهم

 آب ذخيره شده در مخزن اين واحد، آب آن به طور دائم  درها و مواد آلي براي جلوگيري از رشد باكتري

  . دبرمي گرد به مخزن اه و از آنجا مجددكردوارد يك مبدل 
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8.2.2( Waste Water Treatment : Unit-129 ب واحد تصفيهĤهاي پااليشگاهپس  

همه  .توليد شده در پااليشگاه استهاي صنعتي   پسĤب تصفيه انواع  وآوري هدف از اين واحد جمع

 .به دريا مي ريزند و به يك حوضچه جهت برگشت شدهمجزا، تصفيه  ه مجموع3 فاضالب پااليشگاه در

  : مجموعه عبارتند از3اين 

 )Sanitary(  مترمكعب در روز500 ظرفيت ا فاضالب بهداشتي ب تصفيه -1

آب پس از تصفيه . مي كنددريافت همه جاي پااليشگاه، را از   بهداشتيهاي پسĤب ،اين مجموعه

 جهت مصارف ، نكر تااز آنجا توسط ومي رود  آبياري هبيولوژيكي و ضدعفوني شدن به طرف حوضچ

 . اضافه آب تصفيه شده به طرف دريا فرستاده خواهد شد. شود آبياري محوطه برده مي

 )Chemical(  مترمكعب در روز4.5شيميايي به ظرفيت هاي  پسĤبسازي  خنثي واحد -2

مصرف شده در واحدها و آزمايشگاه، اين واحد وظيفه خنثي كردن و قابل دفع كردن مواد شيميايي 

 .را بر عهده دارد 114كاستيك مورد استفاده در واحد مخصوصا 

با توجه به . ( خنثي خواهند شد،در يك تانك مخلوط شوندهبا افزودن اسيد يا كاستيك  ،ها  پسĤبجريان 

PH( ،ب سپسĤبه طرف،  شده هاي خنثي  پسOily Water Inlet Sump يابند تا ذرات   جريان مي

  .احتمالي روغن از آن جدا گردد

  )Oily(  مترمكعب بر ساعت80هاي هيدروكربني با ظرفيت  پسĤب  يهتصف -3

  : دكنن  خود را از منابع زير دريافت ميپسĤب ، شناوركننده اين مجموعه2 و APIسه جداكننده 

 شبكه فاضالب نفتي و هيدروكربني -

  شبكه فاضالب آبهاي آلوده به مواد هيدروكربني -

  . مي آيد121،146، 109، 108از واحدهاي كه هاي جانبي  پسĤب  -
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براي باال بردن به ترتيب كه  Floatation Agent  و Demolsifierدو ماده شيميايي تزريق پس از

  و گذشتن از يك افزوده مي شوند به آب ،بهتر انجام شدن شناوريو سرعت دوفازي شدن 

Static Mixer1، كانالسه تا  به  API در . وارد مي شوندAPI سطح آن جداشده  ها، روغن ها از روي

 وارد حوضچه پسĤبپس از اين فرآيند و جدا شدن مقدماتي مواد هيدروكربني از آب، . و خارج مي گردد

يابد تا با سرريز شدن از آن به   جريان مي2ها سپس به حوضچه ديگري  پسĤباين . شود شناورسازي مي

جمع آوري شده از روي  مواد نفتي . و از آنجا مستقيماً وارد دريا گرددبريزد 3حوضچه برگشتي آب دريا

، Burn Pitيا  و Off Spec.مخزن سمت ند به توا مي ،بسته به درصد مواد هيروكربنينيز  سطح آب، 

  . دشوپمپ  ،براي سوزانده شدن

د كن  ديگري را نيز دريافت ميههاي تصفيه شد  آبObservation Basinالزم به ذكر است حوضچه 

  :اين جريان ها عبارتند از. يابند از آنجا به دريا جريان مي و Out fall Basinكه همگي آنها نهايتاً به 

 109هاي تصفيه شده از واحد  آب -

- Blow Down 108 از واحد  

  146 و121چند جريان كندانس بخار از واحدهاي  -

  

  

  

                                           
 ن كامل آب و مواد شيميايي افزوده شدهبراي مخلوط كرد 1

2 Observation Basin 
3 Out full Basin 
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  129واحد  - هاي صنعتي پسĤب نمايي از تصفيه خانه )2.28.1.شكل 
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9.2.2( Fire Water System : Unit-130ذخيره وتامين آب مورد نياز آتش نشاني  

اين دبي و فشار .  عهده دارد ر را بپااليشگاهنشاني تمامي تأسيسات  آب آتشبه موقع  نيام ت،اين واحد

، P-101A/B-130 هاي  پمپبه كمكمورد نياز، نشاني  آب آتش. متفاوت است ،واحد  براي هر،آب

130-P-102A )الكتريكي(  130و-P-102B/C) كه هر كدام داراي ظرفيت  )ديزلm3/hr 1000 

  . گردد كنند، تأمين مي كار ميخود  ظرفيت نامي 50% و در هستند

مخازن . شود  گرفته مي126آب مورد نياز اين واحد بايد نمك زدايي شده باشد لذا از خروجي واحد 

، آب مورد نياز را تامين  ساعت6به مدت حداكثر مصرف ر زمان داشتن  دنشاني بايد ذخيره آب آتش

 دو پمپ ديگر مجهز به موتور لينشاني مجهز به موتورالكتريكي است و  هاي آتش يكي از پمپ. ندكن

آب را و  نشاني منطقه را به عهده دارند ش آت  از مخزن به درون چرخه،باشند كه وظيفه پمپاژ آب ديزل مي

به آب ورودي مخازن اين واحد، قبل از ورود، ماده شيميايي  .كنند هاي زير زميني هدايت مي به لوله

Bioside ،شوددرون مخزن جلوگيري  تزريق مي شود تا از رشد باكتري و توليد جلبك .  

در اين سيستم . باشد ميDeluge System نشاني هاي ايمني وابسته به آب آتش يكي ديگر از سيستم

ها جريان دارد، مجهز به  گير در آن هايي كه نوعي از مايعات هيدروكربني و آتش  و درامها كليه برج

و آب را با . شوند كه در صورت باال رفتن بيش از حد دما، فعال خواهند شد هاي اتوماتيكي مي پاش آپ

 . مي پاشندفشار به بيرون
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  130واحد  - نمايي از واحد تامين آب آتش نشاني) 2.29.1.شكل 
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10.2.2( Diesel : Unit-131تانك هاي ذخيره گازوئيل  

ديزل ژنراتورهاي  براي تامين برق پااليشگاه،     ،  120 واحد    گازي ژنراتورهايتوربودر صورت از كار افتادن      

هر كدام بـه ظرفيـت   ، ژنراتورتا  2اين برق اضطراري توسط . اضطراري بالفاصله به سرويس خواهند آمد     

  .دن مخزن ديزل قرار دارل قرارگيري متري از مح600اين ژنراتورها در فاصله . شود ي مگاوات تأمين م2

بـه ايـن مخـازن نيـز،        . شود جا ذخيره مي    و در آن   شده؛ل  منتق به اين مخزن     ،سوخت ديزل توسط تانكر   

درون مخـزن جلـوگيري     د تا از رشد باكتري و توليـد جلبـك،           كنن تزريق مي    Biosideماده شيميايي   

باشـد،    مـي m3/d  10ها داراي ظرفيت معـادل   پمپ كه هر كدام از آن2ديزل به كمك زوييل  گا.شود

موتـور ديزلـي    ،   اين سـوخت    ديگر  كننده   مصرف. شود پس از گذر از يك فيلتر به شبكه توزيع پمپاژ مي          

  .نشاني است پمپ آتش
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  131 واحد - هسوخت ديزل پااليشگاواحد تامين فرايند نمايي از ) 2.210.1.شكل 

  

  

 

9211,000 m3

80 m3

TOTAL SOUTH PARS August’01 / C.Herrera / Rev 1

Unit 131
DIESEL OIL

131 P  101 A/B

m
ot

orDaily Tank
2.5 m3 m

ot
or

FIRE WATER PUMPS 
(2 pumps 6 Hr autonomy with daily tank)

3”

2”

30 m3
52 Hr one EDG

8 m3/h @ 3.5 barg
each pump

BOILER A

BOILER B

DIESEL 
GENERATOR A

(15 Hr autonomy
with daily tank)

DIESEL 
GENERATOR B

TEMPORARY CONECTION
(ONLY FOR COMMISSIONING)

TURBO GENERATOR A/B

SDV 07 A

SDV 07 B

ESDV 06

ESDV 12

SDV 13 A

SDV 13 B

ESDV 08

Diesel Consummation:
0.8 m3/h 100% each motor

Diesel Consummation:
17 m3/h 100%  each boiler

Diesel Consummation:
12 m3/h 100% each turbine

Diesel Consummation:
0.42 m3/h each motor

Note: the burners
will be used only
in commissioning

activities

TEMPORARY STATION
(ONLY FOR COMMISSIONING)

2”

2”

4”

3”

3”

3”
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11.2.2( Cooling Water :Unit-132 سردسازي آب مورد نياز براي خنك كاري 

آب خنـك   . كننده براي مصارف عمومي بـا شـرايط خواسـته شـده اسـت              كننده آب خنك   اين واحد تأمين  

  كننـده  سيـستم خنـك   . گـردد    به تمام واحدهاي ديگر ارسال مي      132كننده در يك سيكل بسته از واحد        

ــن ،آب ــشار    در ايـ ــساط تحـــت فـ ــامل يـــك درام انبـ ــد شـ ــدد پمـــپ )D-101-132(واحـ   ، دو عـ

)132-P-101A/B (   تاو دو Package     سرد كننده آب )132-U-101A/B(  ،ظرفيـت هـر    . باشـد   مي

  . استm3/hr 140 برابر ،كدام از دو واحد سرد كننده

به ايـن واحـد بـاز        شده و مجدداً     مصرف پااليشگاه پمپ   بسته   سيكل توسط پمپ به درون      ،اين آب سپس  

 تا دمـاي  E-101 A/B-132 مبدل است كه با گذشتن از C40°دماي آب برگشتي در حدود . گردد مي

°C30 اين تبادل گرمايي با عامل سردكننده       . دشو  مي سردR134  كننـده   اين آب خنك  . پذيرد  انجام مي

 در ايـن واحـد، واحـد    در صورت كمبود آب. يابد كنندگان جريان مي  سپس به طرف شبكه توزيع و مصرف      

  .نمايد ، آب كافي را به اين واحد ارسال مي126

. گردد  در يك كمپرسور فشرده مي     ،G-101A/B-132 پس از تبخير شدن در       R-134عامل سردكننده   

 وارد  دا  آوري و مجد   ده و در يك مخزن ذخيره كوچك جمع       شسپس با گذشتن از چند كولر هوايي خنك         

  .گردد سيكل سرمايش مي

  :  ازستعبارت ،كننده ك آب خنوارد مصرف مترين  ل معمو

هـاي هـوايي      كننـده  ها، در زماني كه خنك      يا بيرينگ  هاي چرخشي و   هاي ماشين  Sealكردن   خنك -

 .كنند كار نمي) هاي هوايي فن(

 .خنك كردن آب آشاميدني -

 .سازي كردن محلول كاستيك سودا در ضمن فرآيند رقيق خنك -

 .هاي آزمايشگاهي كردن نمونه  خنكگيري و در فرآيند نمونه -
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   Off Siteبررسي تفصيلي واحدهاي )3.2

1.3.2( : Unit-140 Flares and Blow Down  سوزاندن گازهاي زائد 

ها  اين مشعل. باشند هاي دو فاز از هم مجزا مي مشعل.  است3و2هاي فازهاي   شامل مشعل140واحد 

  :شامل

1. Sonic HP Flare 

2. Subsonic MP Flare, (Also Flaring Acid Gas) 

3. LP Flare 

  :شوند  دسته تقسيم مي5هاي هر فاز با توجه به فشار و خواص گاز به  ها به مشعل ورودي. باشند مي

4. HP Flare (Wet Gas) FA (Header) 

5. HP Flare (Dry Gas) FC (Header) 

6. Acid Mp Flare (Wet Gas) FS (Header) 

7. Acid Mp Flare (Dry Gas) FT (Header) 

8. LP Flare (Flare Gas) FB (Header) 

  :هاي زير تشكيل شده است هر سيستم مشعل از قسمت

1) Flare Knockout Dram 

2) Flare Stack 

3) Flare Ignition Unit 

 .د شوارسال ميآنها رين ميزان گاز به بيشت، Shut Down بوده و در هنگام  ها همواره روشن اين مشعل

 ها  فلوي طراحي شده براي هر يك از آن .اند  در شمال پااليشگاه قرار گرفتهHP Flareهاي  ج بر

1300 MMSCFDمطابق با تخليه كامل يك   كه استTrainگازهاي  .حالت اضطراري است  در
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 و شيرهاي 1تواند از يك سيستم كنترل پرفشار يا از شيرهاي ايمني پرفشار سيستم مي اضافي و زائد

  . آزاد شده باشد،ر باال يا تخليه گاز از ظروف تحت فشا2كننده اضطراري تخليه

  : آوري گردد تواند از منابع زير جمع گازها و بخارات فشار متوسط مي

  .108ها و گاز اسيدي در صورت از سرويس خارج شدن واحد   در ضمن تخليه اضطراري واحد

. شود  مخلوط مي Fuel Gas اگر گاز اسيدي نتواند به حالت محترق باقي بماند با مقادير كافي از

فلوي .  قرار دارندHP Flare در قسمت شمال پااليشگاه و در مجاورت Acid Gas Flareهاي  برج

  .باشد  ميMMSCFD 182.40طراحي شده براي اين قسمت 

  :شود  آوري مي اما بخارات و گازهاي زائد كم فشار از منابع زير جمع

، LPاحدهاي تحت فشار گازهاي زائد از ديگر و. Flash Drumهاي تخليه بسته يك  گاز از سيستم

 در LP Flareهاي  برج. 3دهنده ، گازهاي پوشش ها  آنBypassگازهاي آزاد شده از شيرهاي ايمني و 

 كامل گاز از  مطابق با تخليه، و جريان طراحي شده براي هر يك. اند شمال غربي پااليشگاه واقع شده

  . است MMSCFD  2445،109 و 104، 102واحدهاي 

  

  

  
  

   هايFlare نمايي از )3.2.1.1شكل 
  140 واحد – 3 و 2 فاز 

  
  

                                           
1 PSV (Process Safety Valve) 
2 BDV (Blow Down Valve) 
3 Blanketing 
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2.3.2(  Drains : Unit-141  جمع آوري آبها و مايعات زايد از نقاط مختلف و ارسـال 

 آنها به صورت طبقه بندي شده به سمت تصفيه خانه

هاي زير   را به عهده دارد و از قسمت3و2هاي موجود در فازهاي  آوري تمام فاضالب ين واحد جمعا

  :تشكيل شده است

1. HP Flare KO Drum 

2. MP Flare KO Drum 

3. LP Flare KO Drum 

4. Burn Pit Surge Drum 
زه گيري انداو ابزار وسايل ابزاردقيق ، پمپها،  مربوط به مخازنDrain جمع آوري ،اين واحد هدف از

   Off Specو يا تانك Burn Pit  و انتقال آنها به 142 و 140سطح مايعات مربوط به واحدهاي 

  .باشد مي

  .شود   فرستاده ميMP Flare  به سمت Drain Drum ضمنا گازها و بخارات خطرناك آزادشده از 

 Drainشود طريق هدر زيرزميني به مخزن منتقل مي شده از هاي ذكر.   

هنگام در ويسكوزيته مايعات   بخار براي گرم كردن و كاهشCoilطريق  و از شباع كم فشاربخار ا از

  . شود   استفاده مي)هيدروكربنهاي سنگينبراي بخصوص (پمپ كردن 

 Drain Drum 3.5 ميلي متر وفشار طراحي 4300 × 1800 داراي ابعادbarg و فشارعملياتي 

0barg و دماي طراحي °C150ي محيط ميباشددماي عمليات  و .  

  .است مترمكعب درساعت 5 حجمي دبي و 5bargطراحي  نوع سانتريفوژ وداراي فشار پمپ مربوطه از
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3.3.2( Burn Pit : Unit-142 گودال سوزاندن مايعات غيرقابل دفع به محيط 

 ؛ارد وجود ندفرايندها به  كه قابليت تزريق مجدد آن، زائدهيدروكربني  مايعات سوزاندنبراي اين سيستم 

  مايعات،سوزاندن براي ،آنفلوي طراحي . پذيرد  اين فرايند به صورت مقطعي انجام مي.طراحي شده است

30m3/hr دراين مايعات . استFeed Drum سپس توسط .  جمع آوري مي شوندFeed Pump ،

رات خيلي  سوزاندن مايعات بايد آنها را به قطاز قبل.  منتقل مي شوند Burn Pitبراي سوزانده شدن به

 Burnپاييني سوخت دو مشعل  . استفاده مي شودHp Fuel Gas از ،براي اين كار .1ريز تبديل كرد

Pit،نيز Hp Fuel Gas  از. استLP Fuel Gas عنوان گاز احتراق دره  بPilot 2  شود استفاده مي .

 اطراف مشعل كه از قسمت نازل. شود استفاده ميب آ از ،براي كاهش دود ناشي از سوختن مايعات

  .بااليي پاشيده ميشود 

  :   HC Liquid Burner Feed Drumمشخصات 

و بوده  0m35 ،شرايط عملياتي  و ظرفيت آن در استاستاينلس استيل و افقي+ جنس كربن استيل  از

براي  ، Electrical Heaterاز يك،  Drumدر اين .كند مي در فشار اتمسفريك و دماي محيط كار

  .شود  هنگام پمپ كردن استفاده مي)بخصوص هيدروكربنهاي سنگين (مايعاته كاهش ويسكوزيت

   :HC Liquid Burner Feed Pumpمشخصات 

دماي عملياتي محيط   و12.5bargفشارعملياتي  ،30m3/hrحجمي دبي  با ،اين پمپ از نوع سانتريفوژ

  .باشد مي

  : HC Liquid Burner Feed Drum Water Pumpمشخصات 

.  استدماي محيط  و1.9bargعملياتي  فشار ،5m3/hrحجمي دبي  با، نوع سانتريفوژ  ازيز ناين پمپ

  . شود   فرستاده مي  Acid Mp Flareه طرفب ،از مايعات شده  Flashگازدر اين واحد، 

                                           
1 Atomising 

 شعله شمعك كه هميشه روشن است 2
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4.3.2( Storage and Export : Unit-143 Condensate  ميعانـات   ذخيره سـازي

  و صادرات آنگازي

  نگهداري اين واحد، در مخازن  ، و بارگيري در كشتيصدورتوليد تا زمان از زمان  ،ت گازيناميعا

  و يك مخزن ذخيره m3 68500  هر كدام به ظرفيت،اين واحد شامل سه مخزن ذخيره. مي شوند

Off Spec به ظرفيت  m36300است .  

 يك ،ازيت گنا يك مخزن در حال دريافت ميعاهميشه. باشند  مجهز به سقف شناور مي،اين سه تانك

  .دباش  ميآماده جهت پركردن Standbyبه صورت هم  مخزن يكمخزن آماده صدور و 

ها اجازه   ظرفيت اين پمپ. دون شمي از مخازن به كشتي منتقل ،هاي انتقال   توسط پمپ،ت گازيناميعا

  . تخليه شودكامال  ساعت 24 مدت زمان پر در الدهد تا يك مخزن كام مي

 با Off Specيك مخزن مورد نياز نيستند،  RVPي كه به هر علتي، داراي مقدار براي نگهداري ميعانات

 تا هنگامي كه مخزن،اين  به 103ارسال محصول خروجي از واحد .  شده استنيبي سقف ثابت پيش

 مجدداً به واحد نشده،ات تثبيت نميعاآنگاه، . مجدداً كيفيت مطلوب خود را بازيابد ادامه خواهد داشت

ميعانات خروجي برج و ميعانات  بين  برقراركردن تعادل برايالبته گاهي اوقات . ژ خواهد شد پمپا103

اين حالت . شود  مايعات گازي به طرف اين مخزن فرستاده مي،)105 واحد (Gas Trainخروجي 

 در Gas Trainاي پائين است و ظرفيت   به طور قابل مالحظه103تواند هنگامي كه ظرفيت واحد  مي

  . يافتد اتفاق ب؛باشد خود ميمقدار ثر حداك
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5.3.2( Liquid Sulphur Storage and Solidification : Unit-144  ذخيـره 

 گوگرد مايع و تبديل آن به گرانول و ذخيره گرانول ها

.  دارد دو سيلو براي نگهداري گرانول ها است و تن گوگرد گرانول در روز400 ،اين واحدتوليد ظرفيت 

اين  ظرفيت. شود آوري مي جمعمايع،  در مخزن ذخيره گوگرد ،108افتي از دو واحد گوگرد مايع دري

 مجهز به سيستم ،اين مخزن. باشد مي)  روز توليد گوگرد8مطابق با ( مترمكعب 1800  ذخيره،مخزن

. است C°150تا  C 135° در حدود ي گوگرد مايع،داشتن دما  جهت ثابت نگهLPگرمايش با بخار 

 افت كند؛ چون اگر دما . و ته آن، كويل هايي قرار گرفته كه در آنها بخار جريان دارددراطراف تانك

اين  از ، الزم تامين دمايجهت ،مايعگوگرد درتمام مسيرهاي انتقال  .كلوخه هاي گوگرد تشكيل مي شود

  .شده استبخار استفاده 

گوگرد مايع . ه استشدطراحي  Enersul/Procor GXTmشركت ، توسط سازي گوگرد واحد گرانول

 به ،پمپتا  2وسيله  به. فرستاده مي شودSumpيك به سمت بعد از گذشتن از دو تا فيلتر، از تانك 

  . شود  پمپاژ ميGranulatorداخل 

 از ميان  مايع گوگردپاششبا در حال چرخش است؛ شيب دار كه مخزن استوانه اي  Granulatorدر 

گرانول هاي . شوند تشكيل ميبه صورت گرانول، هاي جامد گوگرد  دانه ،ها و برخورد آن با قطرات آب نازل

با  4mmو  2mmبين  دانه هايبندي،   بعد از دانه . مي ريزد1توليد شده توسط نوار نقاله روي مش

، )2mmكوچكتر از  (و پودرهاريز و كوچك نوارنقاله عمودي به درون سيلوها مي ريزند و دانه هاي 

 براي است كه تن 210 داراي ظرفيت سيلوهاي ذخيره يك از ره .گردند ميرب Granulator به دامجد

پذير كاميون و از طريق جاده نيز امكانصادرات گوگرد به كمك . كافيستگرانول  ساعت گوگرد 24توليد 

  .درنظرگرفته شده استزير اين سيلوها براي بارگيري كاميون جاهاي مخصوصي   درعلت،به همين  .است

                                           
 توري 1
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  :144 و ورودي به واحد 108ي گوگرد مايع خروجي از واحد ويژگي ها

  وزني%99.8حداقل : درجه خلوص  -

  وزنيppm 10حداكثر :  موجود در آن H2Sمقدار گاز  -

  وزنيppm 500حداكثر : مقدار مواد آلي موجود در آن  -

  وزنيppm 200حداكثر ) : موادي كه پس از سوختن كامل باقي مي مانند(درصد خاكستر  -

  زرد روشن:  آن وقتي به حالت جامد در آيد رنگ -

 C°150تا  C 135°: دما  -

 5mbarg: فشار  -

 SG : (1.788(وزن مخصوص  -

 0.002bara: فشار بخار  -

  cp 10: ويسكوزيته  -

  : بندي گرانول ها برحسب درصد مانده روي هر الك سايز دانه 

 %1حداكثر : mm 4.75 الك  -

 %95حداقل  : mm 4.4 – 2.4الك  -

 %0.5 حداكثر :mm 2الك -

 %0.3حداكثر: mm 1.19الك -

    %0.1حداكثر: micron 300 الك  -
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6.3.2( Propane Refrigeration & Storage : Unit-145   و ذخيـره  سردسازي

 پروپان براي استفاده در سيكل هاي سردساز

. استده ش طراحي 107واحد جهت استفاده در سيستم سرمايش  موقت پروپان   ذخيرهبراي ،اين واحد

پروپان  .مي باشد، 10bar فشار و 200m3 ظرفيت اب (D-101-145) داراي يك مخزن ذخيره پروپان

دو الين كشيده از تراك به مخزن،  . توسط تراك به اين مخزن تخليه مي شود،وارد شده به پااليشگاه

تراك به  پروپان مايعو ديگري براي تخليه باالنس كردن گازهاي باالي مخزن و تراك،  يكي براي شده كه

 107 هاي واحد Train تا 4، به P-101-145 توسط پمپ،پروپان مايع از پايين اين مخزن .است مخزن

  .ارسال مي شود

. تا رطوبت احتمالي موجود در پروپان را بگيرد هست؛اين واحد مجهز به يك سيكل خشك كن هم 

پس از   مي فرستند وU-101-145  عمودي پروپان را از تانكر به خشك كن،P-102-145توسط پمپ 

در مجموعه خشك كن، از يك . خشك كردن به همان الين قبلي برمي گردانند تا به مخزن منتقل شود

  .استفاده شده استبستر دوتايي پرشده با سيليكاژل 

   مي باشد،m3/h 8  پمپ هاي اين واحد، تاظرفيت هر دو

 -C30°  تا105واحد  دماي جريان گاز را در)Refrigerant(مايع سردكننده  به عنوان ،اين پروپان

  . انجام شود،تانهامي دهد تا حداكثر جداسازي مايعات هيدروكربني و مركاپ كاهش

مي باشد ) L.T.C.S(جنس مخزن ذخيره پروپان و همچنين خطوط انتقال كربن استيل دماي پايين 

مخزن پروپان داراي . باشد) مسفرنقطه جوش پروپان در فشار ات( -C45° بايد قادر به تحمل دماي چون

  ، تخليه Acid  Flare  عمل مي كنند و فشار اضافي را به24bar كه در فشار است 1PSVدو عدد 

  .مي كند

 
                                           

1 alveVafety Sressure P 
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7.3.2( Chemicals storage : Unit-146ذخيره مواد شيميايي  

  موردواحدهاي فرايندي،كه توسط است سازي موقت مواد شيميايي  هدف از طراحي اين واحد، ذخيره

  .باشد ي مهيا م، ذخيره مواد شيمياييبراي  مخزن مجزا 6در اين واحد، . گيرد استفاده قرار مي

مخزن افقي متانول زير سقف قرار گرفته است تا در معرض . همه مخازن، جز مخزن متانول روباز هستند

 C°30ز دماي مخزن كاستيك نبايد ا. چون ممكن است در اثر گرما تبخير شودنور خورشيد نباشد؛ 

 عالوه بر آن يك .به همين منظور، هيتر الكتريكي در ته مخزن عمودي آن قرار گرفته است. كمتر شود

 آن در نظر گرفته شده است و در زمان هايي كه نياز به رقيق كردن كاستيك مي باشد؛ ركولر هم در كنا

تمام الين هاي . مي شودكاستيك درون تراك، قبل از ورود به مخزن، فيلتر . از آن استفاده مي شود

   .تا دمايش افت نكند. است 1Steam Tracingورودي و خروجي كاستيك داراي 

 قسمت مي باشد 5داراي است كه  Storage Sump Drum (D-103-146) اين واحد داراي يك 

 ، MDEA ، MEG ، TEGكه به ترتيب براي تخليه مخازن . كه با ديواره اي از هم جدا شده اند

Methanol و DSOتخليه .  در نظر گرفته شده است تا در زمان هاي مناسب به مخزن برگردانده شوند

   .با اعمال فشار توسط نيتروژن گازي، صورت مي گيرد ، به سمت مخازن مربوطهدراماين 

  .در جدول صفحه بعد، همه مخازن اين واحد و محتواي آنها، نام برده شده است

  

  

  

  

  

                                           
 اطراف لوله ها بخار عبور داده شده است 1
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  3 و 2 مواد شيميايي فاز  مخازن ذخيره) 1.7.3.2 شكل

  

Chemical  Capacity(m3) Storage 

MDEA 80 146-T-101 

MEG 63 146- T-102 

TEG 128 146-T-103 

Methanol 43 146-D-101 

Caustic soda 43 146-D-102 

DiSulphide Oil (DSO) 636 146-T-104 
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 Common Facilities  بررسي تفصيلي واحدهاي )4.2

1.4.2(  MEG Regeneration & Injection : Unit-102  بازيافـت گاليكـول و  

  به سكو مجدد آنتزريق

  و سـكوهاي دريـايي مـي        واحد، احياء گاليكول و انتقال آن به قسمتهاي مختلـف پااليـشگاه            هدف از اين  

 . به سكو فرستاده مي شودbar 170 – 160با فشار گاليكول   .باشد

پس از . ده استشطراحي  ،103كه از واحد  برگشته از محلول آبي ، احياي گاليكولبراياين واحد 

  . تزريق مي شود دريايي به خطوط، احياي گاليكول، فشار آن افزايش مي يابد و با فشار باال

 تاي آن در حال كار و يكي 3 كه هميشه . فاز موجود است2براي مجموع احياي گاليكول  Train ات 4

  . مي باشد1Stand Byبه حالت 

شود تا از تشكيل   به خطوط دريايي انتقال گاز تزريق مي،محلول گاليكول در سكوهاي استخراج گاز

هاي   به همراه بعضي افزودنيMEGعالوه بر اين از . هيدرات در طول خط جلوگيري به عمل آيد

  .دشو  خوردگي هم استفاده مي كننده  و به عنوان عامل ممانعتPHشيميايي مانند آمين براي كنترل 

سيسات ساحلي به همراه مايعات ا در تادر ضمن اين انتقال، محلول گاليكول رقيق خواهد شد كه نهايت

  .يابد  انتقال مي102 مي رسد و از آنجا به واحد 103هيدروكربني براي جداسازي و بازيافت به واحد 

ها از فاز   فاز هيدروكربن، در فشار باالمي شود تاD-101-102  وارد Rich گاليكول ،در اين مجموعه

 از باالي درام خارج شده و گاليكول و آب از ،ها همراه با مقداري گاز هيدروكربن. شود آب و گاليكول جدا 

 با تبخير آب اضافي، آنجادر . شوند مي )D-102-102(مجدد   پايين درام وارد يك بخش گرمايش

سپس گاليكول رقيق شده .  بدست خواهد آمدLean Glycolمحلول گاليكول غليظ شده يا به عبارتي 

                                           
 ده باشآما 1
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ها به كمك چند  محتواي اين تانك. د شوور كرده و وارد مخازن گاليكول مياز يك مبدل حرارتي عب

  .گردند يق مي به سكوهاي دريايي تزر4"1/2   پمپ از طريق خط لوله

 بـه  ، جهت تـصفيه ، پس از عبور از يك تله بخار و فيلتر، حاصل از اين فرآيند(Sour Water)آب ترش 

  .شود  فرستاده مي109واحد 
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  102 واحد –ي  درياي ايي از واحد احياء و تزريق گاليكول به خطوط لوله نم)1.1.4.2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

 واحد – ق فشار باالهاي تزري يكول غني و رقيق و پمپ گال هاي ذخيره ايي از تانكنم )1.4.22.شكل 

102  
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2.4.2( Export Gas Compression : Unit-106كمپرسورهاي تقويت فشار گاز   

 مخلوطي از گاز خروجي 106واحد .  استIGAT براي تزريق به  واحد، تقويت فشار گازهدف از اين

سه تا از براي اين منظور،  .فشرده مي كند barg 89 تا فشار ، صادراتبراي و بوتان را 105واحد 

اين كمپرسورهاي سانتريفيوژ  .، استفاده شده است(K-101/102/103-106)كمپرسور گازي توربو

 محفظه 10داراي اي است كه  مرحله 3  محرك آنها،توربين .دهستن مرحله برروي يك شفت 17داراي 

براي هر  .شود  فراهم مي122ها از واحد   توربينسوخت. است rpm 5100 احتراق و دوري برابر با 

 در هنگام نزديك شدن عملكرد تا در نظر گرفته شده است Anti Surgeكمپرسور يك سيستم 

گاز  .دكن كمپرسور جلوگيري از آسيب رسيدن به ، پارامترهايير درغ با ت،Surge1كمپرسور به محدوده 

  .، سرد مي شودA-101/201/301-106، توسط كولرهاي هوايي خروجي از كمپرسورها

 فرستاده Header2 به يك ، همه اين گاز.  است bar 60گاز در خروجي واحدهاي شيرين سازي،فشار 

  . تزريق شودIGAT3 به bar 90 فشار  باو ارسال گردد 106 از آنجا به واحد تا ؛مي شود

  

  

  

 

  

  

  

  106توربوكمپرسورهاي واحد نمايي از  )4.22.1.شكل 
                                           

  پديده ايست كه در كمپرسورها رخ مي دهد و افت شديد دبي خروجي را به دنبال دارد 1
  شبكه اصلي توزيع 2
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

   :106مشخصات گاز خروجي از واحد 

- C1 : مولي%82  حداقل    

- C2 : مولي%12  حداكثر  

- C3 : مولي%4  حداكثر  

- C4 : مولي%1  حداكثر  

- C5
  مولي%0.4  حداكثر : +

- N2 : مولي%5.5  حداكثر  

- CO2 :  مولي%2 حداكثر  

- H2S :  4.8حداكثر mg/Nm3 

- COS  : حداكثر ppm 8مولي   

 mg/Nm3 15حداكثر : مركاپتان ها  -

- Total Sulphur : 141حداكثر mg/Nm3  

 barg : -10°C 44نقطه شبنم آب در فشار  -
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

كل
ش

2.
2.

4.
2

(
د 
واح

ي 
دها

راين
ك ف

اتي
شم

ش 
ماي

 ن
10

6
  



 

 156

South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

3.4.2( Sour Water Stripping : Unit-109احياء آب ترش  

در يك اين مواد را . است )يونهاي آمونيوم و CO2  ،H2Sآب حاوي(وظيفه اين واحد، احياء آب ترش 

  .  است102 از واحد ،بيشترين خوراك ورودي اين واحد. ، از آب جدا مي كنندStripperبرج

 بنا ،خروجي واحد. است 129 و 122، 121 ،108، 105، 103، 102 از واحدهاي واحداين ورودي هاي 

اگر مقدار هيدروكربن آن خيلي .  ارسال مي شود129 و يا 143، 142 به واحدهاي ،به مقدار هيدروكربن

تا  مي رود 129روكربن نباشد؛ به واحد داگر شامل هي.  مي رود(Off Spec) 143زياد باشد؛ به واحد 

  .  مي رود تا سوزانده شود142 آن كم باشد به واحد و اگر مقدار هيدروكربنبه دريا دفع شود 

 اين در. شود  وارد مي)Feed.Drum(به درامهاي دريافت كننده آب هاي ورودي به واحد، در ابتدا، 

  .  هدايت مي شودLP.Flareسمت ه ها مقداري از گازهاي ترش از مايع جدا گشته و از باالي درام ب درام

 مايعات هيدروكربني نيز با سرريز شدن از ،گازهاي اسيدي سازي مقداري ازها عالوه بر جدا در اين درام

مايعات هيدروكربني توسط پمپ به طور نامتناوب به سمت . گردد ، از آب ترش جدا ميWeirروي يك 

 از طرف ديگر درام مذكور به سمت برج ،آب ترش.  فرستاده مي شود،Burn Pit يا Off  Specتانك 

در اين . است Perforated عدد سيني از نوع 23رج داراي  اين ب.پمپ مي شود) Stripper(احيا يا 

. دكنناز آن جدا مي را ده وگازهاي اسيدي كرگرم را  توسط حرارت توليدي از بخار كم فشار، آب ،برج

 پس از خنك شدن در درام جريان برگشتي جمع شده وگازهاي اسيدي آن ،بخارات خروجي از باالي برج

  .  فرستاده مي شودLP Flareسمت ه ب

 . مي شودواردپايين برج به  ا شده و مقداري از آن مجددReboilerمايعات جمع شده در پايين برج وارد 

 به ، پس از پمپ شدن و خنك شدن در كولرهاي هوائي،)Reboiler(قسمت اعظم آن از طرف ديگر 

 PHز در بعضي از مواقع جهت كنترل  از سود سوزآور ني،در واحد مذكور . فرستاده مي شود129واحد 

  . شود استفاده مي
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  109 واحد -  نمايي از واحد احياء آب ترش)1.3.4.2شكل 
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.) 
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