
 

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

  

   دوره دو ساله كارآموزيپايانگزارش 

  مرضيه سپهريان مطلق

   صنايع گاز-مهندسي شيمي 

  (SPGC)شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  570038:  شماره پرسنلي 

  دومجلد 
  
  
  

  1387زمستان 



 

 2

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

  :فهرست مطالب
  سومفصل 

1- U-123 : Service Air, Instrument Air                                                                                      7 
 7                                                                  شرح كلي فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آن )1.1

    K-101A/B/C                                                                                 7-123كمپرسورها )1.1.1
    U-102A/B/C                                                                 9-123خشك كن هاي هوا )2.1.1
    D-101A/B                                                                  11-123درام هواي ابزار دقيق )3.1.1
4.1.1( Black Start Compressor                                                                                    11                            

                            15                                                                             ت واحداتم هاي كنترل فيزيكي تجهيزسيس )2.1

 15                                                                                                  ي هواكمپرسورهاكنترل  )1.2.1
 16                                                                                               هوا Headerكنترل فشار  )2.2.1
 17                                                                                  كنترل سيكل هاي خشك كن ها )3.2.1

                            23                                                                                ترل ايمني تجهيزات واحدسيستم هاي كن )3.1

 23                                                                                                   آالرم هاي هشدار دهنده )1.3.1
 25                                                                                                  آالرم هاي منجر به تريپ )2.3.1
3.3.1( Pressure Safety Valve                                                                                        27 

 28                                                                                  123 اجزاء اصلي موجود در واحد بررسي )4.1
 28                                                      آنهاCAمواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار  )1.4.1
 29                                                                                     مشخصات تجهيزات اصلي واحد )2.4.1

  31                                                                                                                       روش راه اندازي واحد )5.1
 31                                     ده يا انجام شودمواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك ش )1.5.1
       33                                      مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده يا انجام شود )2.5.1

 36                                                                                                                      ي حين كارهابازرسي  )6.1
 39                                                                                                                              چند تذكر ايمني  )7.1
 39                                                                  شرايطي كه بايد در حين بهره برداري فراهم باشد )8.1
 39                                                                                  نرمال واحد(Shut Down)نحوه توقف  )9.1

2- U-124 : Nitrogen Generation Package                                                                               41  
 41                                                                                  محصوالت خروجي واحد و موارد مصرف  )1.2
 44                                                               شرح كلي فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آن )2.2

1.2.2( 124-U-101                                                                                                                     44 



 

 3

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

2.2.2( 124-U-102                                                                                                                     51                  
 57                                                                             سيستم هاي كنترل فيزيكي تجهيزات واحد )3.2

 U-101                                                                            58-124 سيستم هاي كنترلي )1.3.2
 U-102                                                                            58-124سيستم هاي كنترلي  )2.3.2

  62                                                                                سيستم هاي كنترل ايمني تجهيزات واحد )4.2
   62                                                                                                 آالرم هاي هشدار دهنده )1.4.2
   63                                                                                                آالرم هاي منجر به تريپ )2.4.2
3.4.2( Pressure Safety Valve                                                                                       64                           

  65                                                                                  124بررسي اجزاء اصلي موجود در واحد  )5.2
         65                                                    آنهاCAمواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار  )1.5.2
           65                                                                                   مشخصات تجهيزات اصلي واحد )2.5.2

    68                                                                                                                       روش راه اندازي واحد )6.2
  68                                   مواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك شده يا انجام شود )1.6.2
  68                                    مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده يا انجام شود )2.6.2

 68                                                                                 راه اندازي از شرايط گرم )1.2.6.2

 74                                                                                راه اندازي از شرايط سرد )2.2.6.2

 76                                                                                                                       بازرسي هاي دوره اي )7.2
  82                                                                  شرايطي كه بايد در حين بهره برداري فراهم باشد )8.2
                            82                                                                                  نرمال واحد(Shut Down)نحوه توقف  )9.2

  سيستم ايمني پااليشگاه : چهارمفصل 
 88                                                                                                                                 دسته بندي مناطق خطر -1
     88                                                                                                                                   هاZone تقسيم بندي  -2
  Shut Down                                                                                                                      89سطوح مختلف  -3
4- Detectors                                                                                                                                                       90    
                        99                                                                                                                                     روش هاي اطفاء حريق -5

 99                                                                                                                                           انواع حريق )1.5
  100                                                                                                                        اطفاء حريقوسايل  )2.5
  102                                                                      طريقه استفاده از شيلنگ آب و قرقره شيلنگ )3.5
 103                                                                                                                                         اندازه نازل )4.5
 104                                                                                             (Fire Blankets)پتوهاي نسوز )5.5



 

 4

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

 106                                                                                                                                   مقابله با آتش )6.5
 110                                                                                                              پيشگيري از انتشار آتش )7.5
 115                                                                                        ديوارهاي مقاوم در برابر آتش سوزي )8.5
 Hydrant                                                                                                                        115سيستم  )9.5

10.5( Monitors                                                                                                                                     115 
 116                                                                                                        تعاريف مهم در ايمني آتش )11.5

 116                                                                                                                در محيطH2Sخطرات وجود  -6
 117                                                                                             برخي از قوانين رانندگي در پااليشگاه -7
  118                                                               124 و 123سيستم هاي ايمني موجود در واحدهاي  -8

 118                                                                                                                                      123د واح )1.8
                      118                                                                                                                                      124واحد  )2.8

  مپنجفصل 
 120                                             ، بررسي عوامل آن و پيشنهاد رفع آنها123آلودگي صوتي در واحد  -1

 120                                                                                                                            (Sound)صوت  )1.1
 120                                                                                                                 مشخصات امواج صوتي )1.1.1
 120                                                                                 تقسيم بندي اصوات با توجه به فركانس )2.1.1
 121                                                                                                                                        انواع صوت )3.1.1
 121                                                                                                   كميت هاي اندازه گيري صوت )4.1.1

 121                                                                                                                                 (Noise)صدا )2.1
 137                                                                                       123در واحد منابع ايجاد سر و صدا  )3.1
 139                                                                                       124در واحد منابع ايجاد سر و صدا  )4.1
 161                                                                                                                          (Valves)شيرها )5.1
 165                                                                       123بررسي مشكل شيرهاي پروانه اي واحد  )6.1

 139                              و بررسي روش هاي رفع آنها 123مشكالت احتمالي خشك كن هاي واحد  -2
 167                                                                          (Steam Trap)ساختمان و طرز كار تله هاي بخار -3

 F & T.T                                                                                                     167تله هاي بخار نوع  )1.3
 T.D.T                                                                                                          168تله هاي بخار نوع  )2.3

4- Moisture Seperator171                                                                                               123 واحدهاي                            

                        172                                                                    124 و 123 شرح كار آنااليزرهاي واحد-انواع آنااليزرها -5



 

 5

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

 173                                                                               (Oxygen Analyzer)آنااليزر اكسيژن )1.5
 175                                                                                 (Moisture Analyser)رطوبت سنج  )2.5
 177                                                                     )(TOC Total Organic Carbon آنااليزر )3.5
CO2 (CO2 Analyser)آنااليزر )4.5

                                                                                             177 
 178                                                                                               توليد نيتروژن با استفاده از فرايند غشايي -6

 179                                                                         اصول كلي غشاهاي جداكننده نيتروژن از هوا )1.6
 180                                                                              مشخصات واحدهاي غشايي توليد نيتروژن )2.6
 182                                                           مشخصات خوراك ورودي و محصول سيستم غشايي )3.6
 183                                                                                                     مشخصات فني سيستم كنترل )4.6
 184                                                                               حفاظتي مورد استفادهمشخصات ايمني و  )5.6

  187                                                                                                         تانك هاي نيتروژن و پيشنهاد بهبود -7
  190                                                                                                                                           جمع بندينتيجه گيري و 
  195                                                                                                                                                              تشكر و قدرداني
  :فهرست منابع 

1- Documents                                                                                                                                               196 
2- Drawing                                                                                                                                                      197  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

 6

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

  وم سفصل  

  بخش اختصاصي

  

  واحدهاي توليد هوا و نيتروژن

123-Unit 124 و-Unit  

  

  

  



 

 7

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

1- Service Air, Instrument Air : Unit-123    
  مورد نياز براي تعميرات و سرويسق و هواي واحد توليد هواي ابزار دقي

ابزار دقيق، سرويس و براي توليد نيتروژن و جهت مصرف  ي مورد نياز توليد هوا،اين واحداصلي هدف 

   .استتعميرات 

 فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آنكلي شرح  )1.1

  :ر مي باشد اين واحد شامل بخش هاي زي

 K-101A/B/C-123 تا كمپرسور 3 -1

  123-U-102A/B/C (Air Dryer Package) تا مجموعه خشك كن هوا 3 -2

 123-D-101A/B (Air Receiver) تا درام هواي ابزار دقيق 2 -3

  :   عبارتند از123خروجي هاي واحد 

دمـاي  اكثر  و حـد   9.0barفـشار   عاري از روغن و گـرد و غبـار  بـا             :   آب ازهواي مرطوب اشباع     -1

°C55 124 براي تغذيه واحد.  

عاري از روغن و گرد و غبار بـا مقـدار مـواد جامـد  كمتـر از                   :  هواي سرويس  و   هواي ابزار دقيق   -2

0.1g/m3 ، 8فشار باbar  دماي  و حداكثر°C65براي توزيع در تمام واحدها . 

   Nm3/hr 500و Nm3/hr 6552 :طبق شرايط طراحي ،Utilityو سرعت مصرف هواي ابزار دقيق 

  K-101A/B/C-123كمپرسورها  )1-1-1

، بـه    و گرفته شـدن ذرات جامـد و گـرد و غبـار آن               تايي فيلترها  9هواي اتمسفر پس از عبور از مجموعه        

در حالت نرمال، هميشه    .  سه تا كمپرسور به حالت پارالل هستند       . كمپرسور وارد مي شود    Suctionبخش

  .  استStand Byه حالت دو تا كمپرسور در حال كار هستند و يكي ب

  .وقتي حداقل دبي هوا مورد نياز است؛ فقط يك كمپرسور در حال كار است
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چون خروجي هر مرحله دمـاي بـااليي دارد؛ بـين مراحـل، داراي              . اين كمپرسورها سه مرحله اي هستند     

Inter Coolerبعـد از هـر كـولر، يـك     . مي باشندKnock Out Drum  (Moisture Seperator) 

 Oily Water گرفته كه آب مايع ايجاد شده در اثر فشرده شدن هوا را جـدا ميكنـد و بـه سيـستم     قرار

اما اين جداكننده ها نمي توانند هوا را خشك كنند؛ به همين علت نياز به خـشك      .  مي فرستد  129واحد  

 ،  1.2barدود  در مرحله اول كمپرسور، فشار تا ح      . كن داريم تا هواي ابزار دقيق كامال خشك توليد كنيم         

  . ، افزايش مي يابد9.1bar و در مرحله سوم تاحدود 3.7barدر مرحله دوم تا حدود 

  . است Nm3/hr 2500 و Nm3/hr 6900،هر كمپرسورطراحي شدت جريان و حداقل حداكثر 

  درصدي از هواي خروجي كمپرسورها بـه واحـد توليـد نيتـروژن فرسـتاده مـي شـود و بقيـه بـه سـمت                          

  .هوا مي رودخشك كن هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  و فيلترهاي ورودي 123اي واحد و نمايي از كمپرسوره)1-1شكل                               

 تايي 9مجموعه 
فيلترهاي ورودي 
 در يك محفظه
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Puls Jet System :  مقدار اختالف فشار يا اصطالحاdp  باالي فيلترها مي تواند باعث تريپ كمپرسـور 

   بـه صـورت اتوماتيـك، فعـال     Puls Jet بگيرد، سيستمي بـه نـام   dpبه همين علت، وقتي فيلترها . شود

مي تواند از حالت اتوماتيـك      . مي شود و فيلترها را با فشار هواي ابزاردقيق در جهت عكس، تميز مي كند              

به حالت دستي هم تبديل شود اما بايد بالفاصله به حالت اتوماتيك برگردانده شـود؛ چـون فـشار زيـادي                     

  . دارد و به مرور به فيلترها آسيب مي زند

 123-U-102A/B/C (Air Dryer Package)هوا هاي خشك كن  )1-1-2

 دو   در حالـت نرمـال،     .ندهـست پارالل  به صورت دوتايي وجود دارد كه به حالت         خشك كن   مجموعه  سه تا   

ماده مورد استفاده در خـشك كـن هـا بـه     .  استStand Byمجموعه در حال كار است و يكي به حالت 

از هر جفت خشك كـن، هميـشه يكـي در    . استMolecular Sieve  (MO 512)عنوان جاذب آب، 

احياي اين خشك كن ها بـدون گـرم كـردن و سـرد              . حال خشك كردن هوا و ديگري در حالت احياست        

اين سيكل توسط تايمرهاي مكانيكي مخصوصي كـه        . كردن طي يك سيكل مشخص شده انجام مي گيرد        

يعني هر خـشك كـن،      .  ثانيه است  600 براي سيكل طراحي شده است؛ كنترل مي شود و مدت زمان آن           

براي احيـاء خـشك كـن، يـك اليـن هـواي             .  دقيقه در حال احياست    5 دقيقه در حال خشك كردن و        5

خشك از خروجي خشك كني كه در حال خشك كردن است گرفته مي شود و به درون خـشك كـن در                      

  .حال احيا زده مي شود

 Coalescerاز نـوع     ،(Prefilters) فيلتر هاي ورودي   .قبل و بعد از خشك كن ها، فيلتر هايي قرار دارد          

ـ           . كنند قطرات آب را جدا مي     و   هستند  افيلترهاي خروجي، ذرات جامد جاذب خشك كن را كه احتماال ب

  . استNm3/hr 1310مقدار هواي مورد نياز براي احياء خشك كن ها   . را مي گيرند؛هوا خارج شده

  :هوا هاي خشك كن شرح اساس كار  -

  .آب، توسط مواد جاذب استخاصيت فيزيكي قدرت جذب و دفع بخار بر اساس  خشك كن ها، كار 
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كار خشك كردن در هر خشك كن تا زماني ادامـه   .جاذب هاي مختلف قدرت جذب و دفع متفاوتي دارند        

مواد جـاذب در قـسمت ورودي هميـشه         . دارد كه مواد جاذب، با بخار آب، به تعادل برسند و اشباع شوند            

د با شرايط هوايي كه وارد مي شود در تعادل باشد و مقدار زيادي از بخار آب موجود در هـوا را جـذب                        باي

  .در خروجي هم، مواد جاذب بايد با گازي كه خارج مي شود در تعادل باشد. كند

اگر گاز خشك خروجي از سمت مخالف به درون خشك كن ارسال شود؛ مواد جاذب تالش مي كنند تا با                    

احيـا توسـط مقـدار كمـي        . ا خشك متعادل شوند و به اين روش بخار آب را از دست مي دهنـد               گاز نسبت 

 در جهت خالف جريان اصلي هـواي خـشك خروجـي بـه       انجام مي شود؛ اين جريان    هواي فشرده خشك    

 فـشارش بـه فـشار    ،(Restricted Orifice)خشك كن برمي گردد و توسط يك اريفيس محدودكننده 

 كه قطرات آب و روغن و ناخالـصيهاي         (Prefilters) وجود فيلتر هاي ورودي   . شوداتمسفري تبديل مي    

  .ديگر را جذب مي كنند؛ باعث جلوگيري از اعمال بار اضافي روي خشك كن ها مي شود

   :هواهاي خشك كن مشخصات ماده جاذب مورد استفاده در  -

  Sodium Silico-Aluminate (Type A Zeolite): نام ماده 

در صـورت تمـاس بـا پوسـت، محـل تمـاس را       .  خطر خاصي براي محيط زيست ندارد:يمني از نظر ا   •

در صورت تماس با چشم، بالفاصله چـشم را در حـالي كـه بـاز اسـت بـا آب                     . بالفاصله با آب بشوييد   

اگر از غبار آن تنفس شود، سريعا فرد را به هواي آزاد ببريد و دهـان و گلـوي او را بـا                        .فراوان بشوييد 

 .راوان شستشو دهيدآب ف

 بـدون   وبه رنگ قهوه اي روشن يا سفيد شـيري        به شكل مهره با اشكال نامنظم،     : مشخصات فيزيكي    •

، بـيش از    دمـاي ذوب آن   .  اسـت  11-8 آن وقتـي بـه شـكل خميرآبـدار باشـد؛             PH مقـدار    .بو است 

1600°C 850-630دانسيته آن،    . استkg/m3 در محلـول هـاي آبـي نـامحلول اسـت و بـا             .  است 

 .فيلتراسيون قابل جداسازي است
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 . اين ماده مي تواند براي خالص سازي هيدروكربن هاي گاز و يا مايع نيز به كار رود

   هاAir Dryer مشخصات جريان در )1- 1جدول 

  .است psi 150 براي تخليه فشار بيشتر از PSV هر خشك كن در مسير خروجي خود داراي يك

 123-D-101A/B (Air Receiver)درام هواي ابزار دقيق  )1-1-3

 (D-101A/B-123)درام هواي ابزار دقيـق      به دو    از خشك كن هاي هوا،    جي  هواي فشرده خشك خرو   

ــه       ــا ب ــود و از آنج ــي ش ــستند؛ وارد م ــرويس ه ــر دو در س ــه ه   و Instrument Air Headerك

Utility Air Headerبراساس مقدار . اين درام ها به عنوان ضربه گير عمل مي كنند.  ارسال مي گردد

   دقيقـه   15 بـه مـدت      ، اين دو تا درام در زمان تريپ خوردن كمپرسورها         طراحي مصرف هواي ابزار دقيق،    

اين فشارها به ترتيب .  تامين كنندbarg 5 تا barg 7.5مي توانند هواي مورد نياز ابزار دقيق را از فشار 

  . است انتخاب شده است5barg و 8barg كه IA  از حداكثر و حداقل فشار هواي0.5bargبا اختالف 

1-1-4( Black Start Compressor  

در  ايـن كمپرسـور،   . ، هواي مورد نياز را تامين مـي كنـد  Start Upكمپرسور كوچكي است كه در زمان 

شـود و در زمـان كـار كمپرسـورهاي      ، به صورت اتوماتيك روشن مي Start Permissiveگرفتن زمان 

  را در BOV 2و1IGV،  Block Valveي باز شدن هواي مورد نياز برا. از سرويس خارج مي شودهوا، 

                                           
1 anVuid Gnlet I 
2 alveVff Olow B  

Outlet Inlet   

3550  4176  Flow Rate (Nm3/hr)

___  55  Temperature (°C)

-10 ___  Dew Point (°C)

8.34 / 8.74 8.8 / 9.2 Pressure (Barg) min./max.

Standard  Standard Water Content

Nil (Oil Free)  Nil (Oil Free) Oil Content
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  .زمان استارت تامين مي كند ولي در حال حاضر از آن استفاده نمي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   124 و واحد توليد نيتروژن 123 نمايي از كمپرسورهاي واحد )2-1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  123اي واحد وه كمپرسورالكتروموتور  نمايي از )3-1شكل 

123-D-101A/B 

U-124  U-123 
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  123اي واحد وه كمپرسور هاي نمايش دما و فشار قسمت هاي مختلف Gage نمايي از )5-1شكل 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  UCPاز  اوه كمپرسور ش صفحه كنترل  نماي)6-1شكل 
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  Black Start Compressor و 123ور هواي واحد  كمپرسمسيرهاي نمايي از )7-1شكل 
 

 :ل فيزيكي تجهيزات واحدركنتسيستم هاي  )2.1

 :   كنترل كمپرسورهاي هوا )1.2.1

فشار  ليك كنترل.  خودشان كنترل مي شوند 1PLC توسط،سورها و خشك كن هاي هواهر يك از كمپر

  :  زير صورت مي گيرد به صورت2PCSتوسط 

  رسورهاي در حال كارتوسط كم يا زياد كردن تعداد كمپ -

ــردن  - ــيم ك ــط تنظ ــودن توس ــاز ب ــزان ب ــر  Inlet Guide Van (IGV)  مي ــه ه ــوط ب  مرب

رار گرفته  هوا، از خروجي درام ها، قHeaderروي الين هواي ارسالي به PT0067   3.كمپرسور

                                           
1 ontrollerCogic Lrogrammable P 
2 ystemSontrol Crocess P 
3 Pressure Transmeter 

Black Start 
Compressor 

  دومي مرحلهورود

  خروجي مرحله دوم
 اولخروجي مرحله 
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.)

 و Lowبه ترتيب آالرم هـاي  ، 9.1bar و بيشتر از  6barدر صورت مشاهده فشار كمتر از        .است

Highپيغام هاي متفاوتي به صورت زير صادر مي كند فعال مي شود و  آن.  

   :  فعال شودLowو آالرم  كم باشد هوا Header هرگاه فشار

  .اگر تنها يك كمپرسور در حال كار باشد، كمپرسور دوم هم استارت مي شود -

بـدون   مي توانـد  كمپرسور سوم كه به حالت آماده باش است؛         اگردو كمپرسور در حال كار باشد،        -

Time Delay1 استارت شود  . 

 :  فعال شود Highو آالرم  باشد باال هوا Headerهرگاه فشار 

 . كمپرسور در حال كار باشد؛ يكي از آنها بالفاصله از سرويس خارج مي شود3 يا 2اگر  -

 پـس از  مـي توانـد   اگر تنها يك كمپرسور در حال كار باشد و اين آالرم فعال شـود؛ كمپرسـور    -

Time Delay،سرويس خارج شود از . 

 : به اين صورت تعيين مي شود و خشك كن هاي در حال كار تعداد كمپرسورها 

 تعداد خشك كن هاي هوا و كمپرسورهاي در حال كار بايد با هم برابر باشد -

  .يك كمپرسور وقتي مي تواند استارت شود كه حداقل يكي از خشك كن ها آماده استارت باشند -

 :  هوا به صورت معمول Headerكنترل فشار  )2.2.1

  . استbarg 8حد نرمال فشار هواي ابزار دقيق 

 براي كنترل فـشار وجـود    2PV0071، شير كنترليUtility Air Headerروي الين هواي ارسالي به 

روي  ،Instrument Air Headerبراي كنترل فشار همچنين .  نگه ميدارد8barكه فشار را روي . دارد

فعال را  Low Lowدن كمبود  فشار ، آالرم كردر صورت حس كه . ار گرفته است  قرPT  0077الين،

كـه بـه ترتيـب روي مـسير     (SDV 0072)  و (SDV 0032) را به روي Interlock 301د و كنمي 

                                           
  تاخير زماني 1
2 Pressure Valve 
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South Pars Gas Complex 
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 قرار دارند، مي فرستد تا بسته شـوند  Utility Air Header و 124ارسال هواي فشرده به سمت واحد 

  .دشوان  جبر،و اين كمبود فشار

 :كنترل سيكل هاي خشك كن ها )3.2.1

 است كه با رطوبت گير، پر شـده         (D-105A/B-123)شامل دو تا بستر جذب       ،مجموعه خشك كن  هر  

 از هـواي    ، دقيقـه  5از يكي از آنها مي گذرد تا بخارات آب را در مـدت زمـان                هواي فشرده مرطوب    . است

بنابراين، هر  . هوا از بستر ديگر مي گذرد     شود و   از اين مدت، به حالت احيا وارد مي         پس  . فشرده جدا كند  

  كنتـرل   UCP ايـن عمليـات توسـط        .مجموعه خشك كن به طور مستمر، رطوبت هوا را جذب مي كنـد            

  )براي هر خشك كن( : استتعريف شده هر سيكل به صورت زير . مي شود

   ثانيه 302: خشك كردن  )1

2( 1Depressurizing  :45 ثانيه  

3( Purging : 200ثانيه  

4( 2Pressurizing : 53ثانيه  

  :  شرح زير مي باشد به )10-1(مراحل انجام اين فرايند با توجه به شكل 

 هـاي   شير ها،   XV.  مي گيرند؛ باز مي شوند     UCPها با توجه به فرماني كه از        XVدر همه اين مراحل،     

  . هستند(On/Off)پروانه اي دو وضعيتي 

 ) 2از ثانيه صفر تا : زمان : ( مرحله اول  )1

 A : (123-D-105AA) : Drying (Parallel)خشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Drying (Parallel)خشك كن 

                                           
 تخليه فشار 1
 فشارگيري 2
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South Pars Gas Complex 
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 هر دو به مدت     دقيقا قبل از اينكه جاي بستردر حال احيا و بستر در حال خشك كردن با هم عوض شود؛                 

ايـن اسـت كـه      مزيت اين كـار     . كار مي كنند   Parallelبه صورت    دقيقه در حالت خشك كردن با هم         2

    .رودمي نوسانات فشار در زمان جابجايي بسترها، از بين 

  جريان هواي فشرده مرطـوب، بـه بـسترهاي خـشك كـن وارد              .  باز مي شود   XV-5401در اين مرحله،    

  خروجــيهــاي فيلتر هــاي خروجــي بــه ســمت   Chech Valveهــواي خــشك از  . مــي شــود 

(123-F-103AA/AB) جريان مي يابد.  

  )47تا  2از ثانيه :  زمان : (مرحله دوم  )2

  A : (123-D-105AA) : Dryingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Depressurizingخشك كن 

 در Flow Controllerيـك  .  ، براي خارج كردن هواي فشرده باز مي شودXV-5404در اين مرحله، 

از شـدن آن را كـاهش    وجود دارد تا سرعت ب    XV-5404مسير سيگنال نيوماتيك ارسالي براي باز شدن        

   باعث كاهش طـول عمـر جـاذب هـاي بـستر             ،تخليه سريع فشار  . دهد و مانع از تخليه فشار ناگهاني شود       

 وجـود دارد كـه سـرعت        Silencer  و    XV-5404 بـين    (V12)هر چند كه يك شير دستي       . مي شود 

 بـه  A خـشك كـن   ،رايطدر اين ش.  ثانيه باشد، تنظيم مي كند 45تخليه فشار را در صورتي كه بيشتر از         

  .ل خشك كردن هواستصورت مستمر در حا

  )247تا  47از ثانيه : زمان : ( وم سمرحله  )3

  A : (123-D-105AA) : Dryingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Purgingخشك كن 

 A باز مي شوند تا قسمتي از هواي خشك شده از خشك كن    XV-5411 و   XV-5410در اين مرحله،    

، فشار پاييني براي    XV-5411باز شدن   .  هنوز باز است   XV-5404.  جريان يابد  B به   ،Purgingبراي  
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.)

Purging    احياء آن بهتر صورت مي گيرد      هر چه فشار درون خشك كن كمتر باشد       .  هوا ايجاد مي كند ، .

  . به صورت مستمر در حال خشك كردن هواستAدر اين شرايط خشك كن 

  )300 تا 247از ثانيه : زمان : ( م چهارمرحله  )4

  A : (123-D-105AA) : Dryingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Pressurizingخشك كن 

 ؛ كـه احيـا شـده اسـت        Bخـشك كـن     د تـا     بسته مـي شـون     XV-5403 و   XV-5404در اين مرحله،    

Pressurize با باز شدن    . دشوXV-5409      ثانيه،   45 ، در مدت زمان Pressurizing     به آرامي انجـام 

  . به صورت مستمر در حال خشك كردن هواستA خشك كن ،در اين شرايط .مي شود

  )302 تا 300از ثانيه : زمان : ( مرحله پنجم  )5

 A : (123-D-105AA) : Drying (Parallel)خشك كن 

  B:  (123-D-105AB) :Drying   (Parallel)خشك كن 

يان هواي فشرده مرطوب ورودي     جر.  ثانيه بسته مي شود    2 از   پس و   شده باز   XV-5401در اين مرحله،    

هـاي   Check Valveهـواي خـشك از   .  مي گذرد تا بخـار آب آن گرفتـه شـود   B و  Aاز هر دو بستر

  .جريان مي يابد(F-103AA/AB-123) خروجي عبور كرده و به سمت فيلترهاي خروجي 

  )347 تا 302از ثانيه : زمان : ( م ششمرحله  )6

  A : (123-D-105AA) : Depressurizingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) :Dryingخشك كن 

 يـك  .  را تخليـه كنـد     Aتـا هـواي فـشرده درون خـشك كـن             باز مي شـود      XV-5403در اين مرحله،    

Flow Controller     در مسير سيگنال نيوماتيك ارسـالي بـراي بـاز شـدن XV-5403   وجـود دارد تـا 

تخليـه سـريع فـشار ممكـن اسـت      . ني شودسرعت باز شدن آن را كاهش دهد و مانع از تخليه فشار ناگها        
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South Pars Gas Complex 
(S.P.G.C.)

  XV-5403 بين (V12)هر چند كه يك شير دستي . باعث كاهش طول عمر جاذب هاي بستر مي شود     

.  ثانيه باشد، تنظيم مي كند  20 وجود دارد كه سرعت تخليه فشار را در صورتي كه بيشتر از              Silencerو  

 بـاز  XV-5403 وقتـي  .دن هواسـت  به صورت مستمر در حال خـشك كـر     Aدر اين شرايط خشك كن      

 به صورت مـستمر در حـال خـشك كـردن            B خشك كن    ،در اين شرايط   . بسته است  XV-5409است،  

  .هواست

  )547 تا 347از ثانيه : زمان : ( مرحله هفتم  )7

 A : (123-D-105AA) : Purgingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Dryingخشك كن 

 Bاز مي شوند تا قسمتي از هواي خشك شده از خشك كن              ب XV-5411 و   XV-5410در اين مرحله،    

، فشار پاييني براي    XV-5411باز شدن   .  هنوز باز است   XV-5403.  جريان يابد  A به   Purgingبراي  

Purging    چـون زمـان مانـد افـزايش        هر چه فشار درون خـشك كـن كمتـر باشـد،             .  هوا ايجاد مي كند  

 به صورت مستمر در حال خـشك        B خشك كن    ،اين شرايط در  . احياء آن بهتر صورت مي گيرد     مي يابد؛   

  .كردن هواست

  )600 تا 547از ثانيه : زمان : ( م هشتمرحله  )8

 A : (123-D-105AA) : Pressurizingخشك كن 

  B:  (123-D-105AB) : Dryingخشك كن 

 كـه احيـا شـده اسـت؛         A بسته مـي شـوند تـا خـشك كـن             XV-5404 و   XV-5403در اين مرحله،    

Pressurize با باز شدن    .  شودXV-5409      ثانيه،   45 ، در مدت زمان Pressurizing     به آرامي انجـام 

  . به صورت مستمر در حال خشك كردن هواستB خشك كن ،در اين شرايط. مي شود
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  Air Drying Package نمايي از )8-1شكل 
  

  

  

  

  ي از قشه ا ن)9-1شكل 

Air Drying Package  
  

  

  

Prefilters  

Air Dryer A 
Air Dryer B  

Air Inlet Line 

let LineOutAir  

Afterfilters  Silencer  

Prefilters  
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   نمايش مسير فرايند انجام شده در يك مجموعه از خشك كن)10-1شكل 
  

5401PSV   

 

5402PSV   5431AT   

5401PDT   

5402PDT    

V40 

V25 V23 

V13 

V12 

V26 V24 

V34
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South Pars Gas Complex 
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  :سيستم هاي كنترل ايمني تجهيزات واحد )3.1

 }توجه شود )12-1(و  )11-1( ،)10-1(هاي شكل  به { :آالرم هاي هشدار دهنده )1.3.1

 

   .Tag No  نوع آالرم/ قرارگيريمحل  Set Point  عكس العمل

PCS Alarm 6 barg 
  Air Receiversروي الين بعد از

(123-D-101A/B)  
PICL0063  

PCS Alarm 9.1 barg 
  Air Receiversروي الين بعد از

(123-D-101A/B)    
PICH0063 

In
st

ru
m

en
t A

ir
 

PCS Alarm 50°C  كمپرسورمرحله اول ورودي TAH 5001 A/B/C 

PCS Alarm 190°C بعد از مرحله اول كمپرسور TAH 5011 A/B/C 

PCS Alarm 60°C قبل از مرحله دوم كمپرسور TAH 5014 A/B/C 

PCS Alarm 190°C بعد از مرحله دوم كمپرسور TAH 5021 A/B/C 

PCS Alarm 60°C قبل از مرحله سوم كمپرسور TAH 5024 A/B/C 

PCS Alarm 190°C مرحله سوم كمپرسوربعد از  TAH 5031 A/B/C 

PCS Alarm 60°C   كمپرسورخروجي از TAH 5034 A/B/C 

PCS Alarm 10 mbarg وروديلترهاياختالف فشار زياد في    PDAH 5101 A/B/C  

PCS Alarm 12 barg  بعد از مرحله سوم كمپرسور PAH 5131 A/B/C 

C
om

pr
es

so
r

 

PCS Alarm -10°C  نقطه شبنم (در خشك كن هاباال رطوبت(  AAH 5431 A/B/C 

PCS Alarm 10 mbarg  فيلترهاي وروديزياداختالف فشار  PDAH 5401A/B/C  

PCS Alarm 10 mbarg   فيلترهاي وروديزياداختالف فشار  PDAH 5402A/B/C  

D
ry

er
 

  آالرم هاي هشدار دهنده )2-1جدول 

  

  



 

 24

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Air Recievers رايند انجام شده از خشك كن تا نمايش مسير ف)11-1شكل 

0076  PALLL   

A0066PSV   

B0066  PSV  

 0077ALLP  
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 })12-1(و )11-1(شكل { )C ,B,Aبراي سه كمپرسور ها آالرم  ( :آالرم هاي منجر به تريپ )2.3.1

  تريپمنجر به  آالرم هاي )3-1جدول 

  

  

 Set  عكس العمل

Point 
 .Tag No  محل قرارگيري

  

 و UA Headerو124بستن  ورودي واحد

  تريپ كمپرسور و خشك كن ها
4.5 barg  فشار بسيار پايينIA Header  PALLL 0076  

 ورودي SDV 0072وSDV 0032بستن

  UA Headerو124واحد
5 barg  فشار پايين روي IA  Header  PALL 0077 

In
st

ru
m

en
t A

ir
 

  TAHH 5012 دماي باال بعد از مرحله اول كمپرسور  C200°  تريپ كمپرسور

  TAHH 5022 دماي باال بعد از مرحله دوم كمپرسور C200° تريپ كمپرسور

  TAHH 5032 دماي باال بعد از مرحله سوم كمپرسور C200° تريپ كمپرسور

 ريپ كمپرسورت
12 

mbarg 

اختالف فشار باال در فيلترهاي ورودي 

 كمپرسور
PDAHH 5133 

  PAHH 5133 فشار باال در خروجي كمپرسور barg 15 تريپ كمپرسور

  TAHH 5035 دماي باال در خروجي كمپرسور C100° تريپ كمپرسور

 10 تريپ كمپرسور
mbarg 

 Moisture در Levelباالبودن 

Seperator 
LAHH 5211  

 10 تريپ كمپرسور
mbarg 

  Moisture Sep. LAHH 5221 در Levelباالبودن 

 10 تريپ كمپرسور
mbarg 

  Moisture Sep. LAHH 5231 در Levelباالبودن 

C
om

pr
es

so
r
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   كمپرسور ش مسير فرايند انجام شده در نماي)21-1شكل 

5155PSV   

5133PAHH  5035TAHH   

5231LAHH  

5221LAHH   

5211LAHH  

,51025101PDI   

5012TAHH  

5014TAH  

5024TAH  
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3.3.1( Pressure Safety Valve (PSV) :  

 .توجه شود )12-1(و  )11-1( ،)10-1( شكل هاي به 

  

  

   و مقدار تنظيمي آنهاPressure Safety Valves )4-1جدول 

 

  

  

 .Tag No  محل قرارگيري Set Point  عكس العمل

  barg PSV 0066A 11  به اتمستر تخليه مي كند

 barg 11 به اتمستر تخليه مي كند

 Air Receivers روي 

(123-D-101A/B)  PSV 0066B 

 barg PSV 5155A 11 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 5155B 11 به اتمستر تخليه مي كند

 barg 11 به اتمستر تخليه مي كند

روي الين هواي فشرده خروجي 

 Moisture Seperatorاز 

  مرحله سوم
PSV 5155C 

 barg PSV 0066A 11 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 0066B 11 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 0066C 11 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 0066A 11 به اتمستر تخليه مي كند

  barg PSV 0066B 11 مي كندبه اتمستر تخليه 

 barg 11 به اتمستر تخليه مي كند

   روي خشك كن هاي    

123-D-105 

AA/AB,BA/BB,CA/CB

PSV 0066C 
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 : 123بررسي اجزاء اصلي موجود در واحد  )4.1

 :آنها  Corrosion Allowance1مواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار  )1.4.1

  آنها CA مواد تشكيل دهنده اجزاء واحد و مقدار )5-1جدول 

                                           
1  (CA) Corrosion Allowance :بر حسبرده شودمقدار مجاز ضخامتي از ديواره كه مي تواند خو  mm  

CA (mm) اجزاء  جنس  Packages  

3 Carbon Steel Air Coolers 

3 Carbon Steel Air Recievers 

__ Stainless Steel Piping 

__ Stainless Steel Air Filters 

__ Stainless Steel Silencers 

A
ir 

C
om

pr
es

so
r 

Pa
ck

ag
es

 (1
23

-U
-1

01
) 

(A
/B

/C
) 

3 Carbon Steel Vessels 

__ Stainless Steel Dessicant Support 

__ Stainless Steel Outlet Screen 

__ Stainless Steel Prefilters & Afterfilters 

A
ir 

D
ry

er
  

(A
/B

/C
) (

12
3-

U
-

10
2)

  

3 Carbon Steel Vessel 

A
ir 

R
ec

ei
ve

rs
 

(1
23

-D
-1

01
) 

(A
/B

) 

1.3 Carbon Steel الين هاي هواي فشرده مرطوب 

1.3 Galvanize Carbon 
Steel 

 الين هاي هواي خشك ابزار دقيق 

1.3 Carbon Steel  الين هاي هواي سرويس 

Pi
pi

ng
 

__ Carbon Steel Main & Auxiliary Oil Pumps Pumps 
__ Carbon Steel 1st , 2nd , 3rd Stages Air Coolers 
__ Stainless Steel Lube Oil Air Coolers Air Cooler 
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  :  واحداصليجهيزات تمشخصات  )2.4.1

 

  

   مشخصات تجهيزات اصلي واحد)A-6-1جدول 

  

  

  

Air Intake 

Filters  
Air Receivers  Air Dryer Air Compressor Item 

(123-F-101) 

A/B/C)(  
(123-D-101) 

(A/B)  
(123-D-105) 

(AA/B,BA/B,CA/B)  
(123-K-101) (A/B/C)  Item No.  

  Type  سانتريفوژ  بستر دو تايي عمودي  عمودي  عمودي

  سيال هوا  هوا  هوا  هوا

6900 Nm3/hr 7052 Nm3/hr 4176 Nm3/hr 6900 Nm3/hr شدت جريان 

Atm. 11 barg 11 barg 16.3 barg فشار طراحي  

Atm. 8 barg 9.2 barg 9 barg فشار كاري 

48°C 85°C 85°C -20°C/200°C دماي طراحي 

48°C  65°C  65°C  55°C  دماي كاري 

No  No  No نوع عايق  عايق صوتي و گرم 
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  لي واحد مشخصات تجهيزات اص)B-6-1جدول 

   مشخصات تجهيزات اصلي واحد)C-6-1جدول 

Adsorber Vessels After Filters Pre-filters Item 

(123-D-105) 

(AA/B,BA/B,CA/B)  
(123-F-103) 

(AA/B,BA/B,CA/B)  
(123-F-102) 

(AA/B,BA/B,CA/B)  
Item No.  

  Type  عمودي  عمودي  عمودي

7052 Nm3/hr 3550 Nm3/hr 4176 Nm3/hr شدت جريان 

11 barg 11 barg  11 barg فشار طراحي  

8 barg Min. 8 barg 9.2 barg فشار كاري 

85°C 85°C  85°C دماي طراحي 

65°C  65°C  55°C  دماي كاري 

No  No No  نوع عايق 

3rd Moisture Seperator 2nd Moisture Seperator 1st Moisture Seperator Item 

(123-D-104) (A,B,C)   (123-D-103) (A,B,C)   (123-D-102) (A,B,C)  Item No.  

  Type  عمودي  عمودي  عمودي

Carbon Steel  Carbon Steel  Carbon Steel  جنس 

  سيال هوا  هوا  هوا

6900 Nm3/hr 6900 Nm3/hr 6900 Nm3/hr شدت جريان 

16.3 barg 6.6 barg  3.1 barg فشار طراحي  

9.2 barg 3.75 barg 1.4 barg فشار كاري 

100°C 100°C 100°C دماي طراحي 

55°C  55°C  55°C  دماي كاري 

 نوع عايق  صوتي   صوتي  صوتي
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  كمپرسرهاي هوا olerAir Co مشخصات )D-6-1جدول 

  

  : روش راه اندازي واحد )5.1

  :مواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك شده يا انجام شود )1.5.1

 . ها چك شود كه در جاي درست خود قرار گرفته باشندSpacerموقعيت همه  -

 .همه تجهيزات الكتريكي ابزاردقيق چك شود و از آماده به كار بودن آنها اطمينان حاصل شود -

  . ها مطابق با مقادير مورد نياز تنظيم مي باشدSet Pointصل شود كه همه اطمينان حا -

 . چك شودESD و F&Gسيستم هاي  -

 . بسته است(Drain)مطمئن شويد كه همه شيرهاي تخليه  -

 . ها در وضعيت درست قرار دارندPSVمطمئن شويد كه همه شيرهاي باالدستي و پايين دستي  -

  

  

  Forced Air Coolers (123-A-101A/B/C)  

3rd Stage  2nd Stage  1st Stage  
Item  

Tubeside Atm. Side Tubeside  Atm.Side Tubeside  Atm.Side __  

 سيال  هوا  هواي فشرده  هوا  هواي فشرده  هوا  هواي فشرده

45.3 m3/s 35.9 m3/s 9442 kg/hr 45.3 m3/s 9482 kg/hr 38 m3/s شدت جريان  

9 barg Atm. 6.6 barg Atm. 3.1 barg Atm. فشار طراحي 

9 barg Atm.  3.7 in/3.6 out 
barg  

Atm.  1.4 in/1.32 out 
barg  

Atm.  فشار كاري 

200°C  Min. 5°C 200°C  Min. 5°C 200°C  Min. 5°C دماي طراحي 

159/55°C  48/56 °C 150.5/55°C  48/56 °C 161.3/55°C 48 / 55.7 °C دماي كاري 
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  (A-101A/B/C-123)كمپرسورهاي هوا  )1.1.5.1

- IGV    چـك   راآن  موقعيـت   .  در حالت باز كار مي كند      °(15-)و   در حالت بسته     °75بين زاويه 

 .آن اطمينان حاصل كنيد كنيد و با باز و بسته كردن، از درست كار كردن

 .كار كردن آن اطمينان حاصل كنيد  از درستBOVن باز و بسته كردبا  -

 .ردن آن اطمينان حاصل كنيدكار ك  از درستBlock Valveبا باز و بسته كردن  -

در اين شـرايط اگـر      .  را فشار دهيد   Reset روشن شده است؛ دكمه      UCPاگر سويچ اصلي روي      -

همه مقادير اندازه گيري شده، مقدار درستي داشته باشند؛ همه آالرم ها و تريپ هاي نشان داده                 

 . حذف شده و كمپرسور آماده استارت مي شود،شده روي صفحه

 (1-10) طبق شكل  (U-102A/B/C-123)وا خشك كن هاي ه )2.1.5.1

- Isolation Valveهاي روي مسير هواي فشرده مرطوب را ببنديد . 

- Isolation Valve هاي روي مسير هواي خشك فشرده Discharge) را ببنديد) خروجي. 

- Handweel    مربوط به Interlock   فيلتـر هـاي ورودي    مكانيكي(Pre-filters)  را بچرخانيـد 

 . گذاشته شودStand Byها در سرويس قرار گيرد و ديگري به حالت تا يكي از آن

 . هم انجام دهيد(After filters)فيلترهاي خروجي مورد قبل را براي  -

ــيرهاي  - ــه  Bypassش ــوط ب ــن Pre-filter مرب ــدAuto Drain Trap روي الي  . را ببندي

(V29, V25) و شيرهاي ورودي به Auto Drain Trapرا باز كنيد .(V24,V26) 

 مربـوط بـه   5402A و 5401A هـاي   PDTشيرهاي ورودي و خروجي پنج راهـه مربـوط بـه    -

ــاي ــي  فيلتره ــد ) After filters و(Pre-filters ورودي و خروج ــاز كني ــيرهاي .  را ب ش

Equalizationرا ببنديد . 

 . آنااليزر نقطه شبنم را ببنديدمربوط به V34شير  -
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 .به سمت شير سلونوئيد را باز كنيد روي الين هواي ابزاردقيق خروجي V32شير  -

 . را باز كنيدV13 و V40 ،V12شيرهاي دستي  -

 .شيرهاي سلونوئيدي فشارسنج ها را باز كنيد -

 . اطمينان حاصل شودVDC 48 و VAC 230از وصل بودن برق  -

 .دكمه مربوط به تست چراغ ها را بزنيد تا از درستي آنها مطمئن شويد -

ك كن ها را به صورت دستي تنظيم كرده و به عقـب برگردانيـد               تايمر مربوط به سيكل احيا خش      -

 در B در حالت خشك كـردن و  Aيعني در حالتي كه خشك كن  . تا به مرحله چهارم احيا برسد     

 .  است؛ قرار گيردPressurizingحالت 

 :  ها در وضعيت زير هستند يا نهXVچك كنيد كه آيا  -

XV 5401 A : Open  , XV 5402 A : Close , XV 5402 A : Close , XV 5403 A : Close  

XV 5404 A : Close , XV 5409 A : Open , XV 5410 A : Close , XV 5411 A : Close 

  :مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده يا انجام شود )2.5.1

  (A-101A/B/C-123)راه اندازي كمپرسورهاي هوا  )1.2.5.1

 Stand by (Start Permissive)1حالت  -

ده شدن كمپرسور جهت استارت سـريع، بايـد كمپرسـور را توسـط فـشردن دكمـه                  براي آما  •

Start Permissive، در حالت Stand Byاگـر دمـا افـت كنـد؛     ، در اين شـرايط . قرار داد 

 فـشرده  Start Permissive بعد از اينكه دكمـه  .، روشن مي شودPLCهيتر روغن توسط 

 حالت، تا زماني كـه همـه شـرايط الزم    در اين.  روشن مي شودStand Byشد؛ چراغ حالت 

   بـه حالـت چـشمك زن بـاقي     Start Permissive؛ المـپ  براي استارت مهيا نـشده اسـت  

 .مي ماند

                                           
 اجازه استارت 1
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 PLC اين شرايط به صورت اتوماتيـك توسـط  (  :Stand By ها در حالت Valveموقعيت  •

  خروجـي بـه اتمـسفر، بـسته    Block Valve بـاز و  BOV بسته ، IGV.) تنظيم مي شود

 . موقعيت آنها برعكس مي شود،Start كه در حالت .باشند

 . كار كندSteady روغن به حالت Auxiliaryپمپ  •

 Stand By ها تنظيم شد؛ المـپ  Valve و فشار روغن و موقعيت درست بعد از اينكه دما •

 روي UCPدر  پيغـام آن،    اگر شرايط اسـتارت از بـين بـرود؛          . به صورت ثابت روشن مي شود     

 .شود  ميصفحه ظاهر

 . خاموش مي شودStand By را فشار دهيد؛ چراغ حالت Stopاگر دكمه  •

  :1Start-Upحالت  -

 باشـد و  Stand Byاستارت كمپرسور تنها وقتي امكان پذير است كه كمپرسـور در حالـت    •

 .مهيا باشد Start Conditionهمه شرايط استارت در منوي 

  بستهBlock Valve باز، BOV بسته ،Start :IGV  ها براي Valveموقعيت  •

 . فشرده شود؛ كمپرسور براي استارت آماده مي شودUCP در Startاگر دكمه  •

 كمپرسـور اسـتارت     ،)فشار و دماي روغن،موقعيت شـيرها     (بعد از مهيا شدن شرايط استارت        •

 .شود مي

.  روغن به طور اتوماتيك خاموش مـي شـود  Auxiliary ، پمپ Time Delayبعد از يك  •

زماني كه كمپرسور در حال كار اسـت؛ ايـن پمـپ بايـد     .  مي ماندStand Byرت ولي به صو

 .قادر باشد در هر زماني به صورت اتوماتيك روشن شود

 

                                           
 راه اندازي 1
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 (U-102A/B/C-123)راه اندازي خشك كن هاي هوا  )2.2.5.1

 :فشارگيري خشك كن ها -

 .كمپرسور هوا استارت شود •

• Isolation Valve 6"تـا ا بايد به آرامي باز كـرد   روي الين ارسال هواي فشرده مرطوب ر 

 .، فشارگيري شوندBن و سپس خشك كAاول خشك كن 

. ببينيد 5404A , 5403A , 5402A , 5401Aفشارسنج هاي تغييرات فشار را از روي  •

  .وقتي كه فشار مشابهي نشان دهند؛ فشارگيري كامل شده است

 :راه اندازي نرمال  -

• Isolation Valveب را باز كنيد روي الين هواي فشرده مرطو. 

قدار طراحـي   م. چك كنيدPG 5401Aفشار هواي فشرده ارسالي از كمپرسورها را از روي  •

 .است barg 9.2-8.8اين فشار، 

مقدار طراحي .  چك كنيدTG 5401Aدماي هواي فشرده ارسالي از كمپرسورها را از روي  •

سـردكننده  دبـي آب    ر  مقـدا اگر دما بيشتر از اين مقـدار باشـد؛ بايـد            .  است C°55اين دما،   

 . كمپرسور را افزايش داد After Coolerمربوط به 

 Nm3/hr 626، روي مقـدار  V40 و شـير دسـتي   FI 5401A هوا را توسط Purgمقدار  •

 .تنظيم كنيد

.  به مدت يك ساعت انجـام دهيـد   Total Regenerationبه عنوان فرايند فرايند فوق را  •

   هـواي فـشرده توسـط يكـي از     Nm3/hr 626بـه ايـن صـورت كـه در طـول ايـن مـدت،        

. شك كن بعدي فرستاده مي شـود      خشك كن ها، خشك مي شود و همه آن براي احيا به خ            

اين شير را كمي بچرخانيد تا      . بعد از يك ساعت، شير ورودي آنااليزر نقطه شبنم را باز كنيد           
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بنم مقدار نقطه شـ  .برقرار گردد.) در حدي كه براي آنااليزر مناسب باشد      (مقدار جريان كمي    

 .را از روي پنل بخوانيد

مقـدار  . مقدار نقطه شبنم مرتبا چـك شـود  ،  Total Regenerationدر طول انجام فرايند •

فراينـد را  ايـن  تا زماني كه به اين مقدار نرسيده ايم بايـد  .  استC°10-طراحي نقطه شبنم  

 .ادامه دهيم

• Isolation Valve ورودي به  نصب شده قبل ازPackageرا كم كم باز كنيد . 

اگر مقادير آن مناسـب نبـود؛ دبـي هـواي خـشك             . مقدار نقطه شبنم را از روي پنل بخوانيد        •

و به محض اينكه مقدار آن مناسب شد؛ دبي هواي خشك خروجـي     . خروجي را كاهش دهيد   

  .را افزايش دهيد

 : بازرسي هايي كه بايد در حين كار انجام شود )6.1

  :بازرسي ها )1-6-1

 )4-1( و )3-1(، )2-1(، طبق پارامترهـاي جـداول     ، دماها و فشارهاي سيستم    هاLevelمقادير   -

 .چك شود

 . ها را از نظر تميزي چك كنيدVent ها و Drainهمه  -

 :همه سيستم ها و تجهيزات را به صورت كلي، از نظر موارد زير بررسي كنيد  -

 (Damage)هر گونه صدمه  •

 وجود خوردگي •

 هر گونه نشتي و عالئم آن •

همه تجهيزات انـدازه گيـري را از نظـر شكـستگي، عالمتگـذاري و مـايع           يشه اي    ش اتصفح •

 .داخل آن، چك كنيد
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 (1-10) طبق شكل )Delairبراساس دستورالعمل (بازرسي هاي خشك كن ها  )1-6-2

 :بازرسي هاي روزانه  )1.2.6.1

در . باشـد Nm3/hr 626 چك شـود كـه مقـدارش    FI-5401 از روي Purgeمقدار دبي هواي  -

 .به صورت دستي تنظيم كنيد V40 مقدار آن را توسط شير صورت تنظيم نبودن

-  Auto Drain Trap  بـراي چـك كـردن آن، شـير     .مربوط به فيلترهاي ورودي را چـك كنيـد 

 .را باز كنيد) V25 يا By-pass) V29مسير

 :بازرسي هاي هفتگي  )2.2.6.1

. دچـك كنيـ    ها را در حين انجام فرايندهاي احيا و خشك كـردن،             KVدرست باز و بسته شدن       -

 . شرح داده شده است )3-2-1(طبق آنچه در قسمت 

 تـا  8.8barg و فـشار  C°55دمـا  . (  چك كنيـد PG 5401Aشرايط انجام عمليات را از روي  -

9.2bargفشار كمپرسور هوا را تنظيم كنيددر صورت نياز، ).  باشد. 

 .شد با C°10- چك كنيد كه كمتر از AE 5431Aمقدار نقطه شبنم را از روي آنااليزر  -

 هـر دو بـاز   XV 5411A و XV 5410حـالتي كـه   ( Purgingفشار را در طول انجام مرحله  -

 ). باشدbarg 0.1بايد كمتر از ( . چك كنيدPG 5403A و يا PG 5402A، از روي )هستند

 .هواي ابزار دقيق روي سر شيرهاي سلونوئيدي را چك كنيدفشار  -

  :نه ساالبازرسي هاي  )3.2.6.1

  .تعويض كنيد ها را KVوط به  مربSeal و Seatقسمت هاي  -

 .سنسور مربوط به آنااليزر نقطه شبنم را كاليبره كنيد -

 .شيرهايي را كه به سختي باز و بسته مي شوند را تميز كنيد -
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هـر نمونـه    . نمونه اي از مواد جاذب داخل خشك كن ها از مسير نازل هاي نمونه گيري برداريـد                 -

ا در قوطي هاي تميـزي بريزيـد و درب آن را محكـم              نمونه ها ر  .  گرم باشد  20 تا   10بايد حدود   

 . بفرستيدDelair شركت هجذب آنها، بببنديد و براي تست شدن ظرفيت 

   .فيلتر مربوط به رگالتور هواي ابزار دقيق ارسالي براي شيرهاي سلونوئيدي را تعويض كنيد -

   : ساله5 و ساله 3بازرسي هاي  )4.2.6.1

 عمر جاذب هـا بـستگي بـه         .د جديد جايگزين كنيد   كل مواد جاذب درون خشك كن ها را با موا          -

 به خشك كن ها راه      آلودگي هايي دارد كه بسته به هواي سايت، وارد هواي فشرده شده و سپس             

 مورد اسـتفاده،   Molecular Sieveعمر مفيد جاذب هاي ، Delairطبق تجربيات . مي يابند

 . سال است5 تا 3به طور كلي 

- Dessicant Screenه در نازل هاي پايين خشك كن را تعويض كنيد قرار گرفت. 

 :مواردي كه بايد به آنها توجه ويژه شود  )1-6-3

مطابق پيشنهاد شركت سازنده، همه فيلترها بايد، طبق زمان بندي مشخصي، هر چند وقت يـك              -

 .بار چك شوند

مطابق پيشنهاد شركت سازنده، درام هاي خـشك كـن هـا، بـه طـور مرتـب و در فاصـله زمـاني                    -

 .ده؛ چك شوندمشخص ش

- Level  روغــن وBearing كولرهــاي هــوايي  هــاي (123-A-101A/B/C)   مربــوط بــه

 .كمپرسورهاي هوا چك شود

- Level    روغن وBearing      هاي كولرهاي هـوايي (123-A-104A/B/C)       مربـوط بـه سـيكل 

 .روغن كمپرسورهاي هوا چك شود
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 :  شودرعايت كه بايد در حين كار چند تذكر ايمني )7.1

   شده، اگر با بي دقتي استفاده شـود و بـه سـمت مـصرف كننـده هـا ارسـال شـود،                        هواي فشرده  -

 .مي تواند خطرساز باشد

؛ چون ذرات جامد موجود در آن بـه      هرگز جريان هواي فشرده را مستقيما با پوست تماس ندهيد          -

  .راحتي مي توانند جذب پوست شوند و پس از مدت كوتاهي باعث مرگ شوند

 : ن بهره برداري فراهم باشددر حيبايد شرايطي كه  )8.1

 ابزاردقيـق و سـرويس، يـك و يـا دو تـا از               هـواي مـصرف   بسته به مقـدار     در حين فرايند نرمال،      -

  براي مواقعي كه فشار هواي ابـزار دقيـق و سـرويس افـت               .كمپرسورهاي هوا در حال كار هستند     

مپرسور سوم كه به    و ك )اگر در حال كار نيست    (كمپرسور دوم    بايد شرايط استارت شدن   مي كند؛   

 دقيقه بعد از رسـيدن  5 بايد بتواند Stand Byكمپرسور . فراهم باشداست؛  Stand Byحالت 

   .راه اندازي شود، Startفرمان 

شير خروجي هواي مرحلـه   (Blow Off Valveو  IGVكنترل ظرفيت كمپرسور هوا، توسط  -

  .، انجام مي شود)سوم كمپرسور

 : ل واحدنرما (Shut Down)توقف نحوه  )9.1

 ) (U-101 A/B/C-123كمپرسورهاي هوا (Shut Down) توقف -

   را  IGV  و  را بـاز مـي كنـد       BOVبـه صـورت اتوماتيـك،        UCP در Stopيكبار فشردن دكمه     •

 .مي فرستد و كمپرسور را متوقف مي كند Stop سيگنال IGV بسته شدن .مي بندد

 .وماتيك، روشن مي شود روغن به صورت اتAuxiliaryپمپ وقتي فشار روغن افت كند؛  •

 . دقيقه است15 تا 5زمان روغنكاري بين  •

 . متوقف مي شوندAuxiliary طي شدن اين زمان، همه تجهيزات زبعد ا •
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بـراي آمـاده    . با كليدهاي مربوطه روشن يا خاموش شوند       مي توانند    Auxiliaryهمه تجهيزات    •

ــدي،   ــتارت بعـ ــراي اسـ ــور بـ ــردن كمپرسـ ــرAuxiliaryپمـــپ كـ    روغـــن  روغـــن و هيتـ

 . كنترل شود C°30  تاC°25دماي روغن بايد بين . مي توانند روشن شوند

  (U-102 A/B/C-123)خشك كن هاي هوا  (Shut Down) توقف -

• Isolation Valveنصب شده در پايين دست خشك كن ها را ببنديد . 

 .شير ورودي به آنااليزر را ببنديد •

يعنـي  ( اسـت؛    (Pressurizing)رگيري  در حالتي كه خشك كن در حال احيا در مرحلـه فـشا             •

 .خاموش كنيد را 24VDC؛ جريان )  بسته استXV 5409Aحالتي كه 

• Isolation Valve بنديدبمرطوب را  روي الين هواي فشرده. 

 تا فشار خـشك كـن تخليـه         نيدكرا باز   فيلترهاي خروجي خشك كن ها       مربوط به    Drainشير   •

 .شارسنج ها را چك كنيدمقادير فشار همه ف. (Depressurize) شود

 مربـوط بـه   Drain نـشان دادنـد؛ شـيرهاي    0bargوقتي همه فشارسنج ها مقادير نزديـك بـه          •

 . را ببنديد After filters)(فيلترهاي خروجي خشك كن ها 
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2- Unit-124 : Nitrogen Generation Package  

   گازي و مايعنيتروژن  توليداحدو

 :مصرف محصوالت خروجي واحد و موارد  )1.2

  : از نظر توليد نيتروژن شامل دو بخش زير مي باشدكهست ااين واحد توليد نيتروژن مايع و گاز از هدف 

1- 124-U-101  : 1600كه با ظرفيت m3/hrتوليد مي كند  گازي، نيتروژن.  

2- 124-U-102 :  300 كه با ظرفيت m3/hrتوليد مي كند مايع ، نيتروژن. 

گاه مورد نياز است و نيتروژن مايع، جهت ذخيره در تانـك هـاي ايـن                گازي جهت مصارف پااليش   نيتروژن  

  .واحد، توليد مي شود

    هـاي واحـد    Dryer هواي فشرده مرطوب است كه از اليـن قبـل از ورود بـه                124 خوراك ورودي واحد  

  : بايد عاري از گرد و غبار و روغن بوده و مشخصات زير را دارا باشداين هوا . مي شودگرفته  123

  C°55:  دما ، 9barg(±0.2):  حداكثر فشار ، 8barg: داقل فشار ح

  

  تركيب مورد نظر  مقدار تركيب

ppm   10حجمي  O2 

1ppm  حجمي  CO2 

ppm  1حجمي  Water 

ppm    0حجمي  Oil 

ppm  0 حجمي  Other Hydrocarbon 
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  :  نيتروژني گازي توليدي بايد داراي شرايط زير باشد

Design Normal Max. Min.   

11  9  7.7  6.7  Pressure (Barg)

80(Min)/85(Max) 65  57  10  Temperature (°C)

  

.  استفاده مي شـود MEG ،TEG نيتروژن با خلوص باال و درصد اكسيژن بسيار كم، براي سيستم هاي 

  از SRUبراي سيستم هاي آمين و      . چون اين مواد در صورت تماس با اكسيژن، ممكن است تجزيه شوند           

  .، استفاده مي شود%2نيتروژن با درصد اكسيژن 

  : موارد مصرف نيتروژن گازي در پااليشگاه

1- Purging )1سيستم و تجهيزات در زمان هاي ) تخليهStart Up 2 وShut Down  

2- Inerting طراريضقبل از انجام تعميرات زمان بندي شده و يا ا تجهيزات  

3- Blanketing 3 مخازن ذخيره وSump Drumپوشاندن سطح سيال داخـل مخـزن بـا     :  ها

 نيتروژن براي ايجاد فشار مثبت و يا جلوگيري از برخورد با هوا

 )براي جلوگيري از نشت گاز( كمپرسورها Dry Seal براي 4Buffer Gasبه عنوان  -4

5-  Purgكردن آنااليزرها و ساير تجهيزات ابزار دقيق 

 Flare Stack براي تخليه 5Sweeping Gasاستفاده به عنوان  -6

  Nm3/hr6 1000: نيتروژن در حالت نرمال  مصرف يزانميانگين م

                                           
 راه اندازي 1
 از سرويس خارج كردن 2
  مخزني كه مايعات زائد هر واحد در آن جمع آوري مي شود 3
 گاز خنثي 4
 گاز جارويي 5
 C°25 و دماي 1atmنرمال مترمكعب بر ساعت يعني متر مكعب برساعت نيتروژن در فشار  6
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  Nm3/hr 1600: حداكثر ميزان مصرف نيتروژن در حالت نرمال 

  : موارد خاص مصرف نيتروژن گازي در پااليشگاه

وقتي دما در تانك هاي ذخيره اي كه روي سطح زمين           : تنفس همزمان همه تانك هاي ذخيره        -1

، فـاز بخـار بـاالي سـر         كاهش يابد ) ... و باران( داليلي مثل تغيير شرايط جوي       قرار گرفته اند، به   

در اين شرايط براي جلوگيري از ايجـاد خـال،          . مايع مي شود  در اثر سرد شدن     مايع درون تانك،    

بـراي   ،در اين حالـت   .  تا از مچاله شدن تانك ها جلوگيري شود        نياز به تزريق نيتروژن مي باشد     

  . نيتروژن مورد نياز است،Nm3/hr 2300زان همه تانك ها به مي

2- Purging واحد  SRU:در زمان  Shut Down واحد اتفاقي SRU مدت كوتـاه مـثال    براي

ي بسترهاي كاتاليستي، روي سـر كاتاليـست    و حفظ گرما، براي جلوگيري از افت دما     ساعت 2

 ، مقـدار   ايـن كـار  بـراي  مقـدار نيتـروژن در نظـر گرفتـه شـده             .ها را با نيتروژن مـي پوشـانند       

2400 Nm3/hrاست . 

3- Purging يك  Fire Zone: يك قبل از شروع تعميرات Fire Zone جهت ،Purging آن 

 مـولي، بايـد از نيتـروژن گـازي     %3و كاهش ميزان هيدروكربن داخـل سيـستم بـه كمتـر از       

در   Purging مرحلـه      6 الزم است كه  به اين غلظت هيدروكربن،      براي رسيدن    .استفاده كرد 

 و  2bar نيتـروژن تـا      سيكل شامل يك مرحله فـشارگيري بـا         هر  . انجام شود   ساعت 36مدت  

، قبـل از  Fire Zone  يـك Start Up در زمـان  .دباشـ  مـي  Flareبه سـمت  يك بار تخليه 

   مـولي كـاهش     %1ارسال گاز بـه سيـستم، مقـدار اكـسيژن را توسـط نيتـروژن بـه كمتـر از                     

مرحلـه   5 الزم است براي رسيدن به اين منظور،      .  مي گويند  Inertingاين عمل را    . مي دهند 

Purging    بـراي    به عنوان مثـال     . انجام شود  ساعت،   24در مدت ،Purging      قبـل از شـروع 
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بـه  ،  3500m3 گـازي بـا حجـم تقريبـي          Train يك    قبل از راه اندازي    Inertingتعميرات و   

 . نيتروژن مورد نياز استNm3/hr 39000مقدار 

4- Purgingشتيبان  پ Flare Stack:  گاز مورد نيـاز بـراي   در صورت ايجاد اشكال در سيستم

Purge كردن  Flare Stack پشتيبان استفاده مي شودگاز نيتروژن به عنوان ، از. 

  :شرح كلي فرايند عملياتي واحد و عملكرد اجزاء آن )2.2

  : شامل تجهيزات زير مي باشد 124واحد 

1.2.2( )124-U-101( مي باشد  شامل قسمت هاي زير:  

 : Prefilters (124-F-101A/B)بخش فيلترهاي ورودي  )1

 قرار گرفته انـد تـا گـرد و خـاك و         123در مسير ورودي هوا از كمپرسورهاي واحد        ) دو تا (فيلترهاي هوا   

 . استStand Byهميشه يكي از آنها در سرويس و ديگري به حالت . مقداري آب را از هوا بگيرند

 :Air Refrigeration (U-151-124) بخش سردسازي هوا  )2

، وارد واحـد  FV 5001هوا پس از عبور از فيلترها و جداشدن گرد و غبار و مقداري از آب آن، با عبور از 

 هـم  C°50 بسته به شرايط جوي متفاوت است و مـي توانـد تـا            ي،ورودهواي  دماي  . سردسازي مي شود  

  . متوقف مي شود Cold Box شود؛ C°15ر از ، بيشتدمااگر اين .  سرد مي شودC°10اين هوا تا . برسد

هر سـيكل داراي يـك كمپرسـور رفـت و برگـشتي، شـير                .اين بخش داراي دو تا سيكل سردسازي است       

بطـور   سيكل گـردش مـي كنـد و           اين  در   فريون،  مايع سردساز .  است و كندانسور  Reciever ،انبساطي

  .كند مستمر هوا را سرد مي

   :(D-101-124)بخش جداسازي آب از هوا  )3

 Moisture Seperator (124-D-101)رطوبتي كه در حين فرايند سردسازي ايجاد شـده اسـت؛ در   

  .شود جدا مي



 

 45

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  UCP در )151-U-124 (Air Refrigerationنمايش فرايند بخش  )1-2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Air Refrigeration بخش ي از فيلترهاي ورودي ونماي )2-2شكل 
Prefilters 

Air Refrigeration 
Unit  
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 :Air Purification Unit (D-102A/B-124) خالص سازي هوا بخش  )4

 (D-102A/B-124)ايـن بخـش داراي دو تـا بـرج           . هواي سرد شده وارد بخش خالص سازي مي شود        

 احيـا توسـط     .هميـشه يكـي از آنهـا در حـال جـذب و ديگـري در حـال احياسـت                   . پرشده جـذب اسـت    

Waste N2 كه از ،Cold Boxآمده؛ انجام مي شود .  

 بـراي جـذب   Molecular Sieveسمت پايين آنها از آلوميناي فعال بـراي جـذب آب و بـاالي آن بـا     ق

CO2پر شده است ، .  

دمـاي  .  گـرم مـي شـود   (H-101-124) در يـك هيتـر   Waste N2در حين انجام مرحله گرم سـازي،  

 قيقـه در  د 160 دقيقه درحـال جـذب و        160هر جاذب،   .  است C°150حيا،  امناسب براي اين مرحله از      

  :فرايند احيا شامل مراحل زير است . حال احياست

• Isolation with Pressure: 2 min 

• Depressurisation: 15 min 

• Blowing: 3 min 

• Heating: 32 min 

• Cooling: 88 min 

• Isolation Low Pressure (With Out Pressure): 2 min 

• Pressurisations: 15 min 

• Parallel: 3 min 

 ، توسـط  Cold Box و خـشك شـده خروجـي از بـستر هـاي جـاذب، قبـل از ورود بـه         هـواي تـصفيه  

و ) آب( به ترتيب از نظر مقـادير هيـدروكربن، رطوبـت   AI 5013 و AI-5011 ، AI 5012آنااليزرهاي 

CO2آناليز مي شود .  

د؛ بعد  شوppm 3 بيشتر از CO2براي ايمني واحد و جلوگيري از انسداد الين ها توسط يخ، وقتي مقدار 

  . مربوط به ورودي واحد بسته مي شود و كار كل واحد را متوقف ميكندFI 5001 دقيقه، 15از مدت 
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قسمتي از هواي تصفيه شده خروجي بستر هاي جاذب، به عنوان هواي ابزاردقيق مورد نياز واحد و تبخير                  

  . مي شود فرستاده مي شود؛ استفادهMP Column Stack (124-X-104)مايعاتي كه به سمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  UCPدر   Purification Airنمايش فرايند بخش  )3-2شكل 

5( Cold Box : 

Cold Boxشامل اجزاء زير است :  

1.5( (124-E-101)Main Exchanger:  جريان هاي وارد شده به اين قسمت عبارتند از:  

 . مي رودMP Columnجريان هوايي كه به  •

 MP Columnنيتروژن گازي توليدي از باالي  •

• Waste N2 خروجي از Vaporizerكه به توربين مي رود . 

• Waste N2خروجي از توربين، با فشار پايين  
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 گـرم  Waste N2جريان هاي نيتروژن گـازي توليـدي و    .  سرد مي شود،هوا توسط جريان هاي متقابل

 .شوند مي

بـراي  : بـاالي آن  Vaporizer(E-102-124) و MP Column (C-101-124) مجموعـه  )2.5

هـوايي كـه در دمـاي       . باالي آن يك تبخيركننده قرار دارد     .  تا سيني است   66 داراي   ،هواتقطير  

  . وارد مي شودMP Column مي آيد؛ به پايين E-101-124نقطه شبنم خود، از 

براي مايع سازي را ، سرماي الزم  Waste N2 با سرد كردن: (K-101-124) توربين انبساطي )3.5

 .توليد نرمال واحد، تامين مي كند اوليه و زمان Start Upدر زمان 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   واحد sReciever و Air Coolers  نمايي از)4-2شكل 

                             Refrigeration  
   )101-D-124( Moisture Seperator  نمايي از)5-2شكل  
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  UCPدر  Main Exchangerنمايش فرايندهاي توربين و  )6-2شكل 

  

  

   نمايي از توربين)7-2شكل 

  

  

  

  

  

 

5025PV  

 توربين تانك روغن

توربين

فشار ورودي توربين

فشار خروجي توربين
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 بـراي مـصرف كننـده    FV 5022Aنيتروژن گازي توليـدي از طريـق   : زيع نيتروژن گازيتو )4.5

ـ FV 5022B اگـر خلـوص آن كـم باشـد، از طريـق      . فرستاده مي شـود     Ventه اتمـسفر  ب

  .مي شود

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ationPurific Airي از بخش  نماي )8-2شكل 
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2.2.2(  )124-U-102( شامل قسمت هاي زير مي باشد :  

  : (T-101A/B-124)تانك هاي ذخيره نيتروژن مايع  )1

ظرفيـت  . ستندواحد ه  Back Up ندارد، اين مخازن به عنوانBack Up، 124با توجه به اينكه واحد 

ـ   افقي در كنار هر تانك، يك تبخيركننده اتمسفري .  استNm3 29000هر تانك،  راي قرار گرفتـه كـه ب

 تزريـق  تانـك ن به گاز، به بـاالي  آكنترل فشار تانك، از پايين آن نيتروژن مايع مي گيرد و پس از تبديل        

حجم هـر   .، از نيتروژن مايع تانك ها استفاده مي شود   در زمان راه اندازي   .  افزايش دهد  مي كند تا فشار را    

  . است55m3يك از آنها 

  . ايزوله شده اندPerlite به وسيله . دارنداين تانك ها قابليت پرشدن با تراك را هم 

ــرل   ــايع تحــت كنت ــروژن م ــك هــاي                 Cold Box، از LV 5023نيت  خــارج شــده و در يكــي از تان

(124-T-101A/B))       به وسيله شيرهاي دستي كـه      . ، ذخيره مي شود   )تانكي كه در حال پر شدن است

د؛ همواره يكي از آنها در حالـت پرشـدن و ديگـري در              روي مسير ورودي و خروجي اين تانك ها قرار دار         

در مواقعي كه مصرف نيتروژن بيش از ميزان توليـد نيتـروژن گـازي اسـت؛ فـشار                  . حال مصرف مي باشد   

Header مي افتد و PV 5041 124 باز مي شود تا نيتروژن پس از تبخير در-E-103A/B و عبور از ،

Trim Heater،زي زده شود به شبكه توزيع نيتروژن گا.  

  : (E-103A/B-124)تبخيركننده هاي اتمسفري نيتروژن مايع  )2

ايـن  . اسـت  Nm3/hr 1650 دو تبخيركننده بعد از تانك ها قرار گرفته كه ظرفيت كاري هر يك از آنها،

 .تبخيركننده ها جهت تامين نيتروژن در زمان قطع برق، به برق اضطراري متصلند

3( Trim Heater (124-H-103):  

 خروجي از تبخيركننده هـا را از حـدود    دماي نيتروژن گازي.  استNm3/hr 3300يت آن، فاكثر ظرحد

-8°C    10 تا حداقل°C   نيتروژن گـازي در سيـستم هـاي مرطـوب،           تا زمان استفاده از    ؛ افزايش مي دهد  
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 در زمـان قطـع بـرق، بـه بـرق          تـامين دمـاي نيتـروژن،        اين هيتر جهت  . يخ زدگي و گرفتگي ايجاد نشود     

  .اضطراري متصل است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  UCP در تانك هاي ذخيره نيتروژننمايش فرايند  )9-2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  آنجهت تنظيم فشار  ي از تبخيركننده هاي افقي كنار تانكنماي )10-2شكل         
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 اتمسفريبخيركننده هاي تانك هاي ذخيره نيتروژن و ي از تنماي )11- 2شكل 

در فـشار   . استاختالف نقطه جوش    روژن از اكسيژن هوا، در اين واحد،        جداسازي نيت اساس :يند  شرح فرا 

4.15bar 178- ، نيتروژن در دماي°C)( 172 و اكسيژن در دماي°C)-( شود مايع مي .  

هواي فـشرده شـده، قبـل از ورود بـه     .  منتقل مي شود124، به واحد   123 فشرده مرطوب از واحد      هواي

Refregeration (124-U-151)            124 و سرد شدن بـا كندانـسور، از فيلترهـاي-F-101A/B   عبـور   

  .و مقداري از آب آن گرفته شود مي كند تا گرد و غبار

، آب و مقدار كمي از هيدروكربن هاي آن گرفتـه      CO2 مي شود تا     Drying هواي سرد شده وارد بخش      

 Molecular Sieve كه با آلومينا و  است1Vessel (124-D-102A/B)اين بخش داراي دو تا . شود

  . يكي از آنها در حالت جذب و ديگري در حال احياست. پر شده است

                                           
 درام 1

124-E-103 
Vaporizer

124-T-101 
A /B  

 مجموعه
MP Column, Cold box 

  و توربين
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هوا، اين مبـدل  .  وارد مي شودE-101-124 )مبدل اصلي (1Cold Boxهواي خشك و خالص شده به 

 اين هوا با    .جريان در مبدل به صورت متقابل است      . را با دمايي نزديك به دماي نقطه شبنم ترك مي كند          

  MP Column مي آيد، تبادل حرارت مي كنـد و بـه پـايين    2MP Columnجرياني كه از طرف برج 

  اكـسيژن در فـاز مـايع خـوراك ورودي بـه پـايين بـرج، ايـن مـايع را                      %32 به علت وجـود      .برمي گردد 

Liquid Rich) Waste N2(،مي نامند  .Levelتوسط، اين مايع در پايين برج LV 5021  حـدود  در

، 4barg بـه  8barg، به علت افت فـشار از  LV 5021اين مايع با عبور از  كنترل شده، بخشي از 50%

 مـايع در تبخيركننـده بايـد حـدود          Level .تبخير شده و به صورت دوفازي وارد تبخيركننده مـي شـود           

بـا تبخيـر    . ردكامال در مايع قـرار گيـ      ) كه درون تبخيركننده غوطه ور است     ( باشد تا ميعان كننده      75%

 در تبخيركننده، سرماي مورد نياز براي ميعان نيتروژن گازي در ميعان كننده، Liquid Richباقيمانده 

  .از باالي تبخيركننده خارج مي شود تبخير شده، Liquid Rich. تامين مي شود

، ، كه قسمت اعظم آن نيتروژن اسـت MP Column به Cold Boxجريان خوراك ورودي از فاز گازي 

 بخـشي از    .به نيتروژن خالص تبديل مي شود     تقطير مي شود و      ،با حركت به سمت باال، تا باالترين سيني       

و بخـش ديگـر     . منتقـل مـي شـود     ) شناور است Vaporizerدر داخل   ( به كندانسور    ،نيتروژن گازي اين  

ار حـدود   بـا فـش    ،C°11 به عنوان محصول باالي برج، پس از گرم شدن تـا دمـاي             نيتروژن خالص گازي،  

8.9bar تحت كنترل FV 5022A/B به Headerيك آنـااليزر  . نيتروژن گازي ارسال مي گردد  توزيع

O2 )(AI 5021،خلوص نيتروژن گازي توليدي را كنترل مي كند .  

تروژن مايع به پـايين ريختـه       بعد از كندانس شدن به عنوان ني      منتقل شده به ميعان كننده،      گاز نيتروژن    

  .دشو يم

                                           
  استفاده از چند جريان سردكننده، هوا را سرد مي كندمبدلي كه با 1
 برج فشار متوسط 2
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Waste N2مايع 
 براي سرد كـردن نيتـروژن   ،Vaporizer Feed، به عنوان MP Column  از پايين1

 خارج  Cold Box كه از Waste N2قسمتي از .ريزد، ميVaporizerگازي داخل كندانسور، به درون 

، توسـط    خـشك كـن هـا       در حين انجام مرحله گرم سازي      ،گاز اين. مي شود، براي احيا استفاده مي شود      

 خارج شده E-102-124 تبخير شده از باالي Waste N2.  گرم مي شودH-101-124تريكي هيتر الك

  خـارج مـي شـود و بـه تـوربين            C°140-شـده و بـا دمـاي          وارد E-101-124 به   C°172-و با دماي    

124-K-101178- با دماي سپس.  وارد مي شود°C 0.18 و فشار حدود bar 124 به-E-101 برمي 

پس از گرم شدن خارج مي شود و  Cold Boxاز  C°11 با دماي اين جريان .دن كرتگردد تا هوا را سرد

ـ  C°166- هوا با دماي  آنگاه   .شوداده مي   استفاحيا خشك كن ها     براي  ،  H-101-124در هيتر برقي     ه  ب

  . وارد مي شودMP Columnقسمت پايين 

ه در حمامي از مايع سرد باالي سر آن، يك كندانسور وجود دارد ك.  سيني دار استMP Columnبرج 

 اسـت  KV 5024 است از پايين مجهـز بـه   Vaporizerاين حمام كه همان . غني از اكسيژن قرار دارد

   . مي شودVaporizer؛ مانع تجمع آنها در و با خارج كردن هيدروكربن ها شدهكه در زمان مشخصي باز 

N2          مايع توليد شده، به سمت تانك ذخيره، فرستاده مي شود  .N2  در تبخيركننده اتمـسفري     ،مايع تانك 

124-E-103A/B  تبخير مي شود و پس از عبور ازTrim Heater   10 وگرم شدن تـا دمـاي°C  بـه ،

Headerتوزيع نيتروژن ارسال مي گردد .  

Deriming:   مجموعههمه تجهيزات Cold Box به همـين  . دمايي بسيار پايين قرار دارندشرايط ، در

زدگي ايجاد مـي    زيرا در اين دما، يخ.ن آب و دي اكسيد كربن به آن جلوگيري كرد علت، بايد از وارد شد    

 H-102-124خشك و خالص شـده، كـه در هيتـر            هواي   با ارسال  فرايندي است كه     Deriming. شود

   .، از بين مي برندو خشكگرم كمك هواي ، يخ ها را با Cold Boxبه درون شده است؛ هم گرم 

                                           
   هوايي كه نيتروژن آن گرفته شده ومقدار اكسيژن آن باالست 1



 

 56

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

  

  

  

  

  

ل 
شك

2-
12(

نما
 

ي
د 
واح

در 
ده 

 ش
جام

د ان
راين

ك ف
اتي

شم
ش 

12
4

 

  

  

 

  

  



 

 57

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

  :سيستم هاي كنترل فيزيكي تجهيزات واحد )3.2

 })14-2(و  )13-2(شكل هاي { 

   .Tag No  محل قرارگيري Set Point   توسطكنترل

FV 5001 5900 kg/hr Wet Air Header FIC 5001  

FV 5022A 5900 kg/hr  Nitrogen Header  FIC 5022 

PV 5013 0.11 barg Adsorbers (124-D-102A/B) PIC 5013 

PV 5025 3.9 barg  توربين ورودي(124-K-101) PIC 5025 

LV 5021  70-60حدود% 
Rich Liquid Level in MP 

Column LIC 5021 

LV 5023 35% Vaporizer (124-E-102) LI 5023 

12
4-

U
-1

01
 

PV 5041 7.5 barg  Headerن گازي اصلي نيتروژ  PIC 5041 

PV 5055 9 barg  تانك ذخيره(124-T-101A) PIC 5050 

PV 5065 &  

PV 5066  7.5 barg  تانك ذخيره(124-T-101B) PIC 5060 

  C  Trim Heater TIC 5043° 15  فرمان به هيتر

12
4-

U
-1

02
 

  

  ). در حال پر شدن است B در حال مصرف و تانك Aتانك : توضيح (

  ل كننده هاي واحد كنتر)1-2جدول 
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  )1-2مطابق جدول  (: U-101-124سيستم هاي كنترلي  )1.3.2

در حالت نرمال، . كنترل مي شود PIC 5025 و ورودي توربين توسط Vaporizerفشار در  -

Waste N2 باالياز  Vaporizer    خارج شـده و پـس از عبـور از Cold Box   بـه سـمت ،

 ، توســط اليــن Waste N2متي از اگــر فــشار ورودي افــزايش يابــد؛ قــس. ودرمــي تــوربين 

By Pass  و عبور ازPV 5025به سمت خروجي توربين ارسال مي شود ، . PIC 5025  بـا

 .دارد قرار Auto، روي حالت barg 3.9مقدار تنظيمي 

   فرمـان  FV 5022A كـه روي  FIC 5022Aمقدار دبي نيتـروژن گـازي توليـدي توسـط      -

 .ا توجه به مقدار مورد نياز تنظيم مي شود بSet Pointمقدار . مي دهد، كنترل مي شود

 باز مي شـود  FV 5022B بسته مي شود و FV 5022Aاگر خلوص نيتروژن خوب نباشد،  -

  . مي كندVentو نيتروژن را به اتمسفر 

   ، ايـن جريـان گـرم    E-101-124 در تـوربين و ارسـال آن بـه    Waste N2بعد از انبـساط   -

 Waste N2 و فشار مقدار دبيتنظيم .اده مي شودواحد تصفيه هوا فرست مي شود و به سمت

  .ودشمي انجام  ،PV 5013روي با ارسال دستور  ،PIC 5013براي احيا، توسط 

 )1-2مطابق جدول : ( U-102-124سيستم هاي كنترلي )2.3.2

 قـرار دارد؛  N2 Header كـه روي اليـن   PT 5041اگر فشار بيفتد، كنترل كننـده فـشار     -

.  كنـد  الين نيتروژن مـايع خروجـي از تانـك را صـادر مـي      رويPV 5041باز شدن فرمان 

   تنظـيم  TIC 5043نيتروژن مايع  تبخير مي شود و دمـاي نهـايي آن توسـط فعـال شـدن      

 . مي شود

   بـاال باشـد؛ آالرم   MP Columnربن در هـواي ورودي بـه    و هيـدروك CO2اگر مقدار آب،  -

  .مي دهد
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  خالص سازي هواسردسازي و  بخش  ش مسير فرايند انجام شده در نماي)31-2شكل 

5001LL /FIC 

5013, 5012, 5011HH /AAH  

5001PAL  

5011PSV   

5012H , 5011HH /TAH  

5002PALL  

5011FAL   

5016TAHH  
5015L /TAH 
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   بخش سردسازي و خالص سازي هوا ش مسير فرايند انجام شده در نماي)14-2شكل 

5022PSV   

5024TALL   

5022FIC  

5025PV  

5027TAHH   
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 تانك هاي ذخيره نيتروژن  يند انجام شده درش مسير فرا نماي)15-2شكل 

5043SV T  

5042TSV   

5041TSV   

5044TSV   

5046TSV   

5055, 5054TSV  

5053, 5052PSV  

5063, 5062PSV  

5065, 5064TSV  

5045TSV   

5044HH /TALL  
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  :سيستم هاي كنترل ايمني تجهيزات واحد )4.2

 })15-2( و )14-2(و  )13-2(شكل هاي { :آالرم هاي هشدار دهنده )1.4.2

Set Point نوع آالرم/ محل قرارگيري  Tag No. 

0.5 ppm  آنااليزر هيدروكربن بعد ازAdsorbers  AAH 5011  

0.5 ppm  بعد از آنااليزر رطوبتAdsorbers AAH 5012  

1 ppm  آنااليزرCO2 بعد از Adsorbers AAH 5013 

8.2 barg Headerهواي مرطوب   PAL 5001 

7 barg Headerاصلي نيتروژن گازي  PAL 5041  

155/150°C   124هيتر احيا-H-101 TAH/L 5015 

50°C Main Exchanger (124-E-101) TAL 5022 

0°C  Main Exchanger (124-E-101) TAL 5023 

60/12°C Trim Heater (124-H-103) TAH/L 5043 

90% Level باال در تانك (124-T-101A/B) LAH 5055/5065 

1050 kg/hr  كم بودن شدت جريان ورود به هيتر احيا(124-H-101) FAL 5011  

0.2 barg  فشار پايين(124-D-102A/B)  PAL 5011/5012  

40/10°C  پايين دماي باال و(124-D-102A/B) TAH/L 5013/5014 

12°C  دماي باالي هواي ورود بهAdsorbers TAH 5012 

85% / 76% Level در و پايين  باال(124-E-102) LAH/L 5023 

80% Level باال در (124-C-101) LAH 5021  

  

   آالرم هاي هشدار دهنده)2-2جدول 
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 })15-2(و  )14-2( ، )13-2(شكل هاي {: آالرم هاي منجر به تريپ )2.4.2

  منجر به تريپ آالرم هاي )3-2جدول 

  

 .Tag No  محل قرارگيري Set Point  عكس العمل

  Adsorbers AAHH 5012آنااليزر رطوبت بعد از  Refrigeration 3 ppm (U-151-124)تريپ 

 Adsorbers AAHH 5013 بعد از CO2آنااليزر  Refrigeration 3 ppm (U-151-124)تريپ 

 Cold Box AAHH 5021 بعد از O2آنااليزر  FV 5022A , LV 5023 10 ppmبستن 

 FALL 5001  هواي مرطوبSDV 4800 kg/hr Header 5001 بستن

Cold Box 70 / 19.5 %Vaporizer (124-E-102) LAHH/LL 5022تريپ 

  و تريپ SDV 5001بستن 
Refrigeration  

8 barg  Headerهواي مرطوب  PALL 5002 

  و تريپ SDV 5001بستن 
Refrigeration 

°C15  
 Seperatorدماي بسيار باال بعد از 

(124-D-101) 
TAHH 5011 

  TAHH 5016 دماي بسيار باال ي هيتر احيا C350° (H-101-124)هيتر تريپ 

  Cold Box  -5°Cتريپ 
 (E-101-124)دماي بسيار پايين 

Main Exchanger   
TALL 5024 

 Deriming   °C85هيتر تريپ 
  Derimingدماي بسيار باالي هيتر 

(124-H-102) 
TALL 5027  

 SDV 5042 , SDV 5041   °C10بستن 
 Trim Heater دماي بسيار پايين 

(124-H-103)  
TALL 5044 

  SDV 5043 A/B -5°Cبستن 
 دماي بسيار پايين خروجي 

Vaporizer (124-E-102) 
TALL 5046 
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3.4.2( Pressure Safety Valve (PSV) :  

  })15-2(و  )14-2( ، )13-2(شكل هاي {

  

   و مقدار تنظيمي آنهاPressure Safety Valves )4-2جدول 

  

 

 .Tag No  محل قرارگيري Set Point  عكس العمل

  Waste N2 PSV 5011روي مسير انتقال  barg 2  به اتمستر تخليه مي كند

 PSV 5022  ورودي به توربينbarg Waste N2 4.36 به اتمستر تخليه مي كند

 barg TSV 5041 12 به اتمستر تخليه مي كند
 barg TSV 5042 12 به اتمستر تخليه مي كند
 barg TSV 5043 10.1 به اتمستر تخليه مي كند

 barg TSV 5044 12 به اتمستر تخليه مي كند

 barg 12 به اتمستر تخليه مي كند

از تبخيركننده هاي قبل و بعد 

 (E-103-124)اتمسفري 

TSV 5046 

 TSV 5045 ژن مايع ورودي به تانكنيترو barg 10.1 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 5052 12 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 5053 12 به اتمستر تخليه مي كند
 barg PSV 5054 12  به اتمستر تخليه مي كند

 barg 12 به اتمستر تخليه مي كند

 (T-101A-124)تانك 

PSV 5055 

 barg PSV 5062 12 به اتمستر تخليه مي كند

 barg PSV 5063 12 به اتمستر تخليه مي كند

 barg TSV 5064 12 به اتمستر تخليه مي كند

 barg 12 به اتمستر تخليه مي كند

 (T-101B-124)تانك 

TSV 5065 
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 124بررسي اجزاء اصلي موجود در واحد  )5.2

 :آنها  Corrosion Allowance (CA)زاء واحد و مقدار مواد تشكيل دهنده اج )1.5.2

 CA, لوله هاي حامل نيتروژن گازي، از جنس كـربن اسـتيل بـا    :قسمت هاي داخلي اجزاء واحد -

1.3mmلوله هاي حامل نيتروژن مايع از جنس و SUS 304L ، هستند  عايق سرمابا. 

 هواي مرطوب، از جـنس كـربن         لوله هاي حامل نيتروژن گازي و      :قسمت هاي خارجي اجزاء واحد     -

  . هستندStainless Steelلوله هاي حامل نيتروژن مايع از جنس  و CA = 1.3mmاستيل با 

  :  واحدجهيزات اصليتمشخصات  )2.5.2

  )Turbine&  Heaters,Filters( مشخصات تجهيزات اصلي واحد )5-2جدول 

 

Pre-Filters  Trim Heater  Regeneration Heater Nitrogen Turbine Item 

(124-F-101A/B)  (124-H-103)   (124-H-101)   (124-K-101)  Item No.  

  Type  جريان شعاعي   الكتريكي-افقي  عمودي  عمودي

  سيال ___ Waste N2 / هوا  روژن مايعنيت  ي مرطوبهوا

SA / Gr ___  جنس ___  كربن استيل   

5900 Nm3/hr 4000 Nm3/hr 1738 Nm3/hr 3649 Nm3/hr شدت جريان 

11 barg 11.2 barg 11.2 barg ___ فشار طراحي  

8.6 barg 
Max. 9.07 

barg   
0.117 barg 3.9(in)/ 0.18barg(out) فشار كاري 

85°C Max. 85°C 340°C ___  دماي طراحي 

55°C  10°C  11°C (in)/150°C(out)  -138°C/-178°C  دماي كاري 

No  No  No ___  نوع عايق 
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  )Column&  Tanks,Drum(  مشخصات تجهيزات اصلي واحد)6-2جدول 

  

  

                                           
 روزنه دار با سطح ناهموار 1
2 Carbon Steel 
3 Stainless Steel 

تانك هاي ذخيره نيتروژن 

  يعما
Adsorbers  Seperator MP 

Column 
Item 

(124-T-101A/B)   (124-D-102A/B)  (124-D-101)   (124-C-101)  Item No.  

  Ripple Sieve1  Type  عمودي  استوانه اي عمودي   دوجدارهعمودي

  سيال نيتروژن ي مرطوبهوا  Waste N2 / هوا  نيتروژن مايع

SS 304(in) / 2CS(out)  كربن استيل  SA516Gr.70 SS 3043   جنس  

60 / 56.4 m3  ___  ___  0.747 m3 ظرفيت  

5900 Nm3/hr 5900 Nm3/hr 5900 Nm3/hr ___  شدت جريان 

___  11 barg 11 barg 11 barg فشار طراحي  

10.7 barg 8.454 barg   8.5 barg  8.3 barg  فشار كاري 

-196°C (in )/ 

85°C(out)  
85°C / 295°C  85°C -196°C / 65°C ي طراحيدما 

-196 °C  
10/13/150 °C 

 دماي كاري  C  -171.23°C°10  )احيا/ جذب (

 نوع عايق  سرد No  No  سرد و خال
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  )Exchangers(  مشخصات تجهيزات اصلي واحد)7-2جدول 

  

  

 

Main Exchanger   تبخيركننده اتمسفري N2مايع Codenser/ 
Vaporizer 

Item 

(124-E-101)   (124-E-103A/B)   (124-E-102)  Item No.  

  اتمسفري  جريان متقابل
تبخيركننده حمامي 

  عمودي
Type  

/(MP)Waste N2 Waste N2 (LP)  
N2 /هوا  /  

  سيال نيتروژن  نيتروژن مايع

   جنس SS 304  آلياژ آلومينيوم  آلومينيوم سخت

3649/3649 /5560/1600Nm3/hr 
1650(8hr)/1200(10hr) 

Nm3/hr  

4040(Tube)/ 

3649(Shell) 

Nm3/hr 

 شدت جريان

2/4.6/11/11 barg 11.8 barg 
11 (Tube)/ 

4.6(Shell)barg 
  فشار طراحي

___   Max. 9.79 barg  
8 (Tube)/ 

3.97(Shell)barg  
 فشار كاري

-196°C/ 65°C -196°C/ 50°C  -196°C/ 65°C  دماي طراحي 

-177.9/11,-172.8/-140.8,     

13/-166.3,-171/11°C(in/out) 
-171.2°C  

-170.95 (Tube)/   

-172.8°C(Shell)   
 دماي كاري 

 نوع عايق  ___ No  سرد
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 روش راه اندازي واحد )6.2

 :مواردي كه بايد قبل از راه اندازي چك شده و يا انجام شود  )1.6.2

 . گرفته باشند ها چك شود كه در جاي درست خود قرارSpacerموقعيت همه  -

همه تجهيزات الكتريكي ابزاردقيق چك شود و از آماده به كار بـودن آنهـا اطمينـان حاصـل                    -

 .شود

 . ها مطابق با مقادير مورد نياز تنظيم مي باشدSet Pointاطمينان حاصل شود كه همه  -

 . چك شودESD و F&Gسيستم هاي  -

 . بسته است(Drain)مطمئن شويد كه همه شيرهاي تخليه  -

 ها در وضعيت درسـت قـرار        PSVئن شويد كه همه شيرهاي باالدستي و پايين دستي          مطم -

 .دارند

 :مواردي كه بايد هنگام راه اندازي چك شده و يا انجام شود  )2.6.2

 Derimingراه اندازي بعـد از انجـام        . تشريح مي شود  گرم و سرد،    دو روش   راه اندازي به    بخش،  در اين   

راه اندازي سرد در شرايطي است كـه  .  راه اندازي گرم گويند،راد  داراي هيچ مايعي نباشCold Boxكه 

Cold Box داراي مايع مي باشدبه مقدار كافي،  سرد است و.  

  (Warm Start-up)راه اندازي از شرايط گرم )1.2.6.2

 : قبل از بهره برداري اوليه شرايط -

 .اشددرسرويس ب مثل هواي ابزار دقيق مورد نياز شيرها، ،Utilityهمه سرويس هاي  •

 .همه واحد كامال گرم شده و يخ ها آب شده است •

 .همه شيرها در وضعيت بسته هستند •

 . ها و تجهيزات ابزاردقيق، اطمينان حاصل كنيدTransmeterبودن همه و در سرويس از آماده  •
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 باز شده بودند، سرجاي خود قرار       Deriming هايي كه براي انجام      Blindمطمئن شويد كه همه      •

 .انجام شده استآنها شده، و نشت بندي گرفته، محكم 

  : ) سردسازي هوا( Refrigerationواحد  -

 .وجود داردUtilities مطمئن شويد كه  •

 .  باشدbarg 9 چك كنيد كه حدود PI 5001 را، از روي FV 5001فشار هواي قبل از  •

 بـراي در سـرويس  .  باشـند (Line Up) الين در  (F-101A/B-124)يكي از فيلترهاي ورودي •

 Stand Byفيلتر ديگر را در حالـت   .دستي را باز كنيد هاي  Isolation Valve قرار دادن آن،

 . هاي آن بسته باشدIsolation Valve. قرار دهيد

را در   (D-102B-124)را در حالت جذب و ديگري        (D-102A-124)  ها Adsorber يكي از    •

 .حالت احيا قرار دهيد

• FV 5001 ستم را تا خروجي سي را كم كم باز كنيد وAdsorber گيري كنيدفشار. 

 .را با توجه به دستورالعمل سازنده استارت كنيد Refrigerationواحد  •

را ) خـالص سـازي هـوا      (1APU ثابـت شـد، واحـد        Refrigeration وقتي كه دماي خروجـي از      •

  .استارت كنيد

 : ) خالص سازي هوا( APUواحد  -

ــق  • ــه DCSاز طري ــوط ب ــا ، ســيكل مرب ــه  (D-102B-124)احي ــه مرحل ــد و ب  را اســتارت كني

Blowingبرويد . 

ــير  • ــسيراحيا By-Passش ــان  (HCV 5011) م ــد و جري ــاز كني ــي ب ــه آرام ــاز  را ب ــورد ني   م

1738Nm3/hr 124 براي احيا-D-102B  برقرار كنيدرا. 

                                           
1 nitUurification Pir A 
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دما بـه آرامـي در   اگر .  باشدC°10 بايد حدود ؛را ببينيدRefrigeration دماي خروجي از واحد  •

 . را ببنديدVOR 13ل افزايش است؛ شير حا

چـك كنيـد كـه هيتـر احيـا           . برويـد  Heatingبعد از اينكه دبي جريان احيا ثابت شد؛ به مرحله            •

 . كنترل شودC°150بايد در حدود .  ببينيدTI 5015افزايش دما را از طريق . روشن باشد

 .سيكل احيا را در حالت اتوماتيك قرار دهيد •

 را به ترتيب براي سـنجش ميـزان هيـدروكربن،    AI 5013 و AI 5011 ،AI 5012آنااليزرهاي  •

 .رطوبت و دي اكسيد كربن، استارت كنيد

 . مي رودCoolingطور اتوماتيك به مرحله ه ب ،Heatingمرحله بعد از انجام  •

  بـه اتمـسفر را از   Ventمقـدار دمـاي جريـان    ،  Heating و Coolingمراحـل  در حـين انجـام    •

TI 5013 يا TI 5014  وقتي مرحله . چك كنيدHeatingاين دما بـه پـايين تـرين      آغاز شود؛

 در حـين انجـام      . مي رسـد   Heating در پايان مرحله     C°5حد خود مي رسد؛ سپس تا بيشتر از         

 برسد و سپس سرد شود تا به دماي C°45، اين دما به تدريج باال مي رود تا به         Cooling مرحله  

16°Cبرسد . 

در حين وارد شدن .  بايد به مرحله بعدي برود Adsorber كامل شد؛ Cooling وقتي كه مرحله •

بـه   ؛ PIC  5013توسطدبي جريان احيا دوباره ثابت شود؛ جريان احيا به مرحله بعد تا زماني كه 

 .  خواهد شدSilencer ، Vent (X-102-124)به سمت صورت اتوماتيك 

  : Cold Boxواحد  -

 كمتـر از    APU موجـود در هـواي خروجـي از          CO2 اينكه مقـدار      از حاصل شدن اطمينان  بعد از    •

1ppm است؛ MP Column شير باز كردن  را باHV 5021  ، فشارگيري كنيدبه آرامي. 
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از هواي ابـزار دقيـق    ،VIA 02 را ببنديد و با باز كردن شير 123مسير هواي ابزار دقيق از واحد  •

 .، استفاده كنيدAPUتوليدي واحد

    (VOR 06). را باز كنيدCold Box  ازWaste N2شير خروجي  •

 . باشدbarg 8 را چك كنيد كه MP Columnفشار  •

• PIC 5025 3.9 را روي مقدار barg تنظيم كنيد و آن را روي حالت Autoقرار دهيد . 

 برسـد؛ آنگـاه   barg 3.9 به (K-101-124) را باز كنيد تا فشار ورودي توربين HV 5021شير  •

 .ارت كنيدتوربين را است

  : Waste N2 توربين  -

 :قبل از راه اندازي توربين موارد زير را به ترتيب انجام دهيد ∗

 .را چك كنيد ، كه آيا كار خود را درست انجام مي دهند كه همه تجهيزات ايمني •

 . كنيدLocal Panel، Resetآالرم ها را از  •

 .) را باز كنيدSealingيان گاز شير جر( . تنظيم كنيدbarg 2 را روي مقدار Sealingفشار گاز  •

 . باشدC°20دماي روغن روانكار راچك كنيد كه حدودا بيشتر از  •

 .  باشدbarg 10-8پمپ روغن را استارت كنيد و فشار روغن را چك كنيد كه  •

 .فن هوايي توربين را روشن كنيد •

• PIC 5025 را چك كنيد كه روي حالت Auto باشد و نازل در موقعيت Start upباشد . 

 :راه اندازي توربين  ∗

اين كار باعث سريع بـاز شـدن   .  روشن كنيدStart Upحال مي توانيد توربين را با فشردن دكمه  •

سـرعت تـوربين بايـد    .  بـاز كنيـد  %20-15سپس نازل را تـا  .  مي شودShut Off Valveشير 

 . باشد تا توربين به علت كم بودن سرعت، تريپ نخوردrpm 5000بيشتر از 
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 rpm 43000سـرعت تـوربين را بـه    . مي افزايش دهيـد سرعت توربين را به آراردن نازل، با باز ك •

 .برسانيد

 .دشوتنظيم روي مقدار سرعت مورد نياز مي تواند وقتي كه كار واحد تثبيت شد؛ توربين  •

  :Vaporizer و MP Columnسردسازي  -

را Vaporizer  و Columnو همه نقاط نمونه گيـري روي  ) Purge) VDP 01, 02شيرهاي  •

 .باز كنيد

 . را دو دور باز كنيدHCV 5022كامل و به طور  را  LV 5021شير •

 .تنظيم كنيد 3.9barg  ا روي ، حدودHCV 5021را با باز و بسته كردن فشار ورودي توربين  •

 . ، به آرامي سرد مي شودMain Exchangerدماي خروجي توربين افت خواهد كرد و  •

 . تنظيم كنيدFV 5022Bازي را با باز كردن جريان ارسال نيتروژن گ •

 . و همه نقاط نمونه گيري را ببنديدDrain مربوط به  VDP02 وVDP01شيرهاي  •

 براي احيا تنظـيم  Cold Box كنيد تا مقدار جريان گرفته شده از HCV 5011شروع به بستن  •

 .شود

توليـد مـايع در تـوربين را    ، جريان مـورد نيـاز بـراي         نازل توربين  1Openingبا زياد كردن مقدار      •

 .افزايش دهيد

 .ببينيدLIC 5021  را از روي  MP Column Levelمقدار  •

 Set Point بـا مقـدار   را LIC 5021، %40 به مقـدار   رسيد و بعد%10 مايع به Levelوقتي  •

 . قرار دهيدAutoروي حالت  ، %40رابر ب

                                           
 مقدار باز بودن 1
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اولـين مايعـات تـشكيل     .گيريـد  در نظر بLIC 5023 را از روي Vaporizer  درLevelافزايش  •

 . برسانيد%80 را به مقدار Levelسپس .  كنيد Drainشده را،

 و ورودي توربين افـزايش خواهـد    Vaporizerمايع شروع به افزايش كند؛ فشار درLevel وقتي  •

 . قرار دارد؛ تنظيم مي شودAuto كه در حالت PIC 5025فشار با كمك . يافت

 . اندازه گيري كند،ت كنيد تا مقدار اكسيژن را در نيتروژن توليدي را استارAI 5021آنااليزر  •

 .و با سرعتي كه مقدار خلوص را به هم نزند؛ افزايش دهيد توليد نيتروژن را به آرامي  •

 :پركردن تانك ذخيره نيتروژن مايع  -

 .، مطمئن شويدVaporizer  (124-E-102) در Levelاز كافي بودن مقدار  •

 را بـاز كنيـد تـا اليـن انتقـال      (VNL 01) تانكDrainرا باز كنيد و شير  LV 5023به آرامي  •

 . شود1Cool Down ، تا تانكCold Box از ،نيتروژن مايع

 را ببنديـد و  Drain به صورت پيوسته شـد؛ شـير   Drain (VNL 01) از شير خروج مايعوقتي  •

 .شير دستي ورودي نيتروژن به همان تانك را باز كنيد

• Levelمربوط به  Vporizer نگهداريد و %85 را حدود LIC 5023 را با Set Point  برابر بـا 

 . قرار دهيدAuto روي حالت 85%

 .براي تنظيم سرعت توليد نيتروژن، اگرالزم است، نازل توربين را تنظيم كنيد •

   يــا بــا Ventايـن فــشار بايــد بــا بــاز شــدن  .  مــايع را چــك كنيــدفـشار تانــك ذخيــره نيتــروژن  •

 . كنترل شودPIC 5060 و  PIC 5050هاي فشار كنترل كننده

 :تبخيركننده هاي اتمسفري نيتروژن مايع سيستم  -

  .فرض كنيد در هر دو تانك به مقدار كافي نيتروژن مايع وجود دارد

                                           
 سرد شود 1
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را خروجي نيتروژن مايع از تانك هاي ذخيره نيتروژن (SDV 5041& SDV 5042) شيرهاي  •

 .باز كنيد

 .باز كنيدرا  PV 5041 طرف دودر  VNL 01.2 و VNL 01.1شيرهاي دستي  •

آنهـا را   ، (E-103A/B-124)تبخيركننده هـا ورودي به  KV 5043A/Bبا باز كردن شيرهاي  •

 .در الين قرار دهيد

 . قرار دهيدAuto را با فشار تنظيمي مورد نياز، در حالت PIC 5041شير كنترلي  •

 PIC 5041ر تنظيمي مربـوط بـه     مقداري بيشتر از فشاPIC 5060 و PIC 5050فشار هاي  •

 .باشد

  : (Cold Start-up)راه اندازي از شرايط سرد )2.2.6.2

 : شرايط اوليه كه قبل از بهره برداري برقرار است -

 . ساعت متوقف بوده است48واحد براي مدت كمتر از  •

• Level مربوط به MP Column و Vaporizerتنظيم باشد . 

 . ايي كه طبق مراحل سيكل، كنترل مي شوند بسته باشند جز شيرهAPU قسمت يشيرهاهمه  •

 :تجهيزات گرم  -

 .شير هواي ورودي به واحد را باز كنيد •

 هاي دستي مربوط بـه فيلترهـاي ورودي را بـاز    Isolation Valve و FV 5001به آرامي شير  •

 را كه مي خواهيد در حالت خشك كردن قرار دهيد از طريق اين فيلتر               Adsorber  همان  و كنيد

 .ري كنيدفشارگي

 . را با توجه به دستورالعمل سازنده استارت كنيدRefrigerationواحد  •
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 را به آرامي باز كنيـد و جريـان مـورد نيـاز     (HCV 5011) احياتامين هواي مورد نياز براي شير  •

1738Nm3/hrبراي احيا هر كدام از Adsorber  124 هاي-D-102A/B كه بايد احيا شود را 

 . قرار دهيدAuto روي حالت bar 0.15 را با مقدار تنظيمي  PIC 5013.برقرار كنيد

 . قرار دهيدAutoسيكل احيا را در حالت  •

 را به ترتيب براي سـنجش ميـزان هيـدروكربن،    AI 5013 و AI 5011 ،AI 5012آنااليزرهاي  •

 .رطوبت و دي اكسيد كربن، استارت كنيد

  :Cold Boxسيستم  -

 كمتـر از    APU موجـود در هـواي خروجـي از          CO2مقـدار   بعد از حاصل شدن اطمينان از اينكه         •

1ppm است؛ MP Column   را با باز كـردن شـير HV 5021    بـه آرامـي فـشارگيري كنيـد ، . 

 . زياد باال نرودVaporizer و MP Columnمراقب باشيد كه مقدار فشار در 

، اسـتفاده   APUواحد را ببنديد و از هواي ابزار دقيق توليدي          123مسير هواي ابزار دقيق از واحد        •

 .كنيد

• PIC 5025 3.9 را روي مقدار barg تنظيم كنيد و آن را روي حالت Autoقرار دهيد . 

 را بـه  LV 5021 .بـاز كنيـد  كامـل  را  Cold Box (VOR 06) از Waste N2شير خروجـي   •

 . باز كنيد%50مقدار 

 Nm3/hr 300-200 روي حـدود  ،FV 5022Bجريان ارسال نيتروژن گـازي را بـا بـاز كـردن      •

 .تنظيم كنيد

 . شودNm3/hr 1738 ، كنيد تا مقدار جريان احياHCV 5011شروع به بستن  •

 .توربين را طبق روشي كه قبال گفته شد، استارت كنيد •
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در حين استارت توربين ممكن است؛ فشار ورودي افت كند؛ بنابراين بـراي افـزايش فـشار ورودي                   •

 . را به آرامي باز كنيد(HCV 5021)راه اندازي  By passتوربين، شير 

 را روي LIC 5021 رسـيد؛  %40 بـه  MP Column مـايع در  Levelبه محض اينكه مقـدار   •

 . قرار دهيدAutoحالت 

م  هـ   رسيد؛ بدون اينكـه فـشار ورودي تـوربين بـه           %80 به   Vaporizer در   Levelوقتي مقدار    •

 .ديدكامل ببن  كنيد و آن راHCV 5021بريزد؛ به آرامي، شروع به بستن 

 قـرار  Auto را در حالـت  LIC 5023سـپس  .  بسازيدVaporizer، Level در %85به مقدار  •

 .دهيد

 . را استارت كنيد تا مقدار اكسيژن را در نيتروژن توليدي اندازه گيري كندAI 5021آنااليزر  •

 .ن را طبق روشي كه در راه اندازي از حالت گرم گفته شد؛ پر كنيدژتانك هاي ذخيره نيترو •

 .الزم است، نازل توربين را تنظيم كنيد اي تنظيم سرعت توليد نيتروژن، اگربر •

   :ي دوره ايبازرسي ها )7.2

  :(F-101A/B-124)فيلترهاي ورودي  -

  براي در سرويس قـراردادن . باشند(Line Up)الين  در  (F-101A/B-124)يكي از فيلترهاي ورودي

 هـاي فيلتـري كـه در حالـت     Isolation Valve.  هاي دسـتي را بـاز كنيـد    Isolation Valve آن،

Stand Byدر حين كار، المنت هاي فيلتر ايزوله شـده، مـي توانـد جداشـده،      . قرار داده ايد؛ بسته باشد

  .تميز و يا جابجا شود

 . استNm3/hr 5900مقدار نرمال دبي هوا  •

 . است8.6bargفشار ورودي در حالت نرمال،  •

 .مي شود كنترل FIC 5001مقدار دبي هوا توسط  •
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 در فيلترها، روي آنها، اختالف فشارسنج قـرار داده شـده            1شدن مقدار اختالف فشار   براي مشخص    •

 .است

اگـر بـيش از    .باشـد قابل قبـول   و مطمئن شويد كه مقدار آن، در محدوده  سنج ها را چك كنيدPDاين  

 . شودتعويض، تميز و يا چك شدهحد باشد؛ المنت هاي فيلتر بايد 

  :Refrigerationواحد  -

 بايـد حـدود     APUدماي ارسال به     .اين واحد بسيار مهم است و بايد به صورت مستمر در حال كار باشد             

10°C در كمپرسـور   ) فرئـون (مايع سـردكننده    . اين سيستم، يك سيستم فشرده سازي بخار است       .  باشد

بعـد  . ر مي كنـد   سپس از شير انبساطي عبو    . شود و در كندانسورهاي هوايي كندانس مي شود       فشرده مي   

بخـار  با گرفتن حرارت از هواي ورودي به واحـد،          فرئون سرد،   جايي كه   .  مي رود  Evaporator به سمت 

 .تعيين مـي شـود    ،  3-2 بخش   1-2 پارامترهاي حالت نرمال، طبق جدول       .مي شود و هوا را سرد مي كند       

 ، برسـد  C°15گـر بـه      برسد آالرم مي دهد و ا      C°12اگر به   . دماي خروجي اين قسمت خيلي مهم است      

  . واحد را تريپ مي دهد، دقيقه15بعد از 

- Moisture Seperator (124-D-101):  

 .تخليه مي شوند تخليه اتوماتيك،يك سيستم توسط مايعات جمع شده در اين جداكننده 

  :Air Purificationواحد  -

اي جذب آب است و بستر باال       آلومينيوم فعال بر  بستر پايين پر از     .  داراي دو تا بستر است     Adsorberهر  

 اگـر در  Molecular Sieve بـا توجـه بـه اينكـه     . اسـت CO2 براي جذب Molecular Sieveپر از 

به همـين علـت، آب در بـستر          . قرار گيرد اولويت جذب را براي آب در نظر مي گيرد           CO2معرض آب و      

  . را دچار اشكال نكندCO2ارد نشود و كار جذب و Molecular Sieveآلومينا گرفته مي شود تا به 

                                           
1 Pressure Diferential:PD 
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  كـه از  ،Waste N2احيـا توسـط   .  ها در حـال جـذب و ديگـري در حـال احياسـت     Adsorberيكي از 

Cold Boxاحيا آنها طبق يك سيكل، مي تواند به صورت دسـتي و يـا   . انجام مي شود؛ مي آيد Auto 

 : مراحلي كه براي احيا انجام مي شوند عبارتند از . انجام شود

حـالي  ر  د،احيـا مورد نظر بـراي  بستر ايزوله كردن  - Isolation With Pressure: ول رحله ام •

 .كه بستر ديگر در حال جذب است

 .تخليه فشار بستر ايزوله شده  - Depressurization: مرحله دوم  •

  . برقرار كردن جريان مورد نياز براي احيا - Blowing: مرحله سوم  •

 گرم مي شود و بـراي گـرم   H-101-124 توسط هيتر Heating -  Waste N2: مرحله چهارم  •

 . فرستاده مي شود،كردن بستر

 . از تمام شدن زمان گرم كردن، هيتر خاموش مي شودبعد - Cooling: مرحله پنجم  •

در  آمـاده   احيـا شـده،  بعد از سـرد سـازي، بـستر    - Isolation Low Pressure: مرحله ششم  •

  ا شده با همان فشار پـاييني كـه دارد، از جريـان احيـا ايزولـه                 بستر احي . سرويس قرار گرفتن است   

 بـه سـمت   PIC 5013 يعني جريان احيا قطع مي شود و به صورت اتوماتيك از طريـق  ؛مي شود

Silencer (124-X-102)تخليه مي شود . 

چـون ممكـن اسـت بـه     . بستر نبايد با سرعت فشارگيري شود -  Pressurization:مرحله هفتم  •

 .بنابراين فشارگيري را به آرامي انجام مي دهيم. يب بزندبستر آس

 تا فشاري كه بـستر در حـال جـذب           ، بعد از فشارگيري بستر احياشده     - Parallel: مرحله هشتم    •

 .دارد؛ هر دو بستر به حالت موازي در حالت جذب قرار مي گيرند

  

  



 

 79

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

 

  .) ها در مراحل مختلف در جداول زير آمده است KVموقعيت(

 O : Open , C : Close:  ذكر شده در جداول يعنيO و Cحروف 

KV 

5017  
KV 

5016  
KV 

5015  
KV 

5014  
KV 

5013 

KV 

5012  
KV 

5011  
Steps  

Step 

No. 

C  C  C  C  C  O  C Isolation With Pressure 1  

C  C  O  C  C O C Depressurization 2 
C  C  C  C  O  O  C  Blowing 3  

C  C  C  C  O  O C Heating 4 
C  C C C O O C Cooling 5 
C  C C C C O C Isolation Low Pressure 6 
O  C C C C O C Pressurization 7 
C  C C C C O O Parallel 8 

 . در حال احياستAبستر  ها در مراحل مختلف در شرايطي كه  KVموقعيت) 7- 2جدول 

 
KV 

5017  
KV 

5016  
KV 

5015  
KV 

5014  
KV 

5013 

KV 

5012  
KV 

5011  
Steps  

Step 

No. 

C  C  C  C  C  C O  Isolation With Pressure 1  

C  O  C  C C  C O Depressurization 2 
C  C  C  O  C  C  O  Blowing 3  

C  C  C  O  C  C O Heating 4 
C  C C O C C O Cooling 5 
C  C C C C C O Isolation Low Pressure 6 
O  C C C C C O Pressurization 7 
C  C C C C O O Parallel 8 

  . در حال احياستB ها در مراحل مختلف در شرايطي كه بستر  KVموقعيت) 8- 2جدول 
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 از نظــر AI5013 و AI 5011 ،AI 5012در حــين انجــام فراينــد نرمــال، هــوا توســط آنااليزرهــاي 

 واحـد   ، دقيقـه  15 شود، بعد از     3ppm بيشتر از    CO2 اگرمقدار   . آناليز مي شود   CO2هيدروكربن، آب و    

 .تريپ مي خورد

 و عملكرد به موقع، مـشاهدات زيـر را در حـين كـار انجـام                 APU جلوگيري از تريپ خوردن      براي -

  :دهيد 

 . نگه داشته شودC°150 دماي خروجي هيتر در حين انجام مرحله گرم كردن،  •

 .در طول مدت زمان انجام مراحل گرم كردن و سرد كردن، مقدار مناسب جريان احيا برقرار باشد •

 . نگه داشته شودC°10 حدود ،بسترهادماي هواي ورودي به  •

 Heatingوقتـي مرحلـه    ،(TI 5013/TI 5014) گاز احيا خروجـي  در حين گرم كردن، دماي •

 در پايـان مرحلـه      C°5اين دما به پايين ترين حد خود مي رسـد؛ سـپس تـا بيـشتر از                   آغاز شود؛ 

Heating  در حين انجام مرحله       .  مي رسدCooling     45 مي رود تا به      ، اين دما به تدريج باال°C 

 اسـت چـك     C°45باالترين مقـدار دمـا را كـه         .  برسد C°16برسد و سپس سرد شود تا به دماي         

 . كمتر نباشد،كنيد كه دما از اين حد

 . را مرتبا چك كنيدAI5013 و AI 5011 ،AI 5012آنااليزرهاي  •

 .زمان ها و تغيير مراحل احيا را تحت نظر داشته باشيد •

- Cold Box:  

  . در بقيه حاالت بدون دخالت دست، به صورت نرمال كار مي كند،به جز در زمان راه اندازيسيستم 

 :كنترل هاي مورد نياز در حين كار عبارتند از 

 . كنترل شود FV 5001 و فرمان روي FIC 5001مقدار دبي هوا به طرف واحد با  •

 . باشد%50 چك شود كه در حدود LIC 5021 از روي ،MP Column در Levelمقدار  •
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 .داريد  نگه3.9barفشار ورودي توربين را در حدود  •

 . به مصرف كننده ارسال مي شودFV 5022Aنيتروژن گازي توليدي از طريق  •

ــود،     • ــم ش ــروژن ك ــوص نيت ــر خل ــق اگ ــور از  FV 5022Bاز طري ــس از عب   Scilencer، و پ

(124-X-102)،تخليه مي شود  . 

 KV 5024 دقيقه يك بـار،  160، هر Vaporizer براي جلوگيري از جمع شدن هيدروكربن در •

 .باز مي شود و هيدروكربن ها تخليه مي شود

؛ بـراي احيـا بـسترها     گـرم شـد  Main Exchanger منبسط شده در Waste N2بعد از اينكه  •

 و تخليه به PV 5013و فرمان دادن روي   PIC 5013مقدار جريان احيا توسط. ارسال مي شود

 .داتمسفر، تنظيم مي شو

در حـين توليـد   . با تغيير ميزان جريان عبوري از توربين، كم و زياد مي شـود      ،سرماسازي موردنياز  •

 .نيتروژن، نازل توربين بيشتر باز مي شود تا سرماي بيشتري توليد كند

 ، به صورت مستمر توسـط هـواي ابزاردقيـق    Cold Boxبراي جلوگيري از ورود رطوبت به عايق  •

 و رگالتـور فـشار   VIA 05 ورود اين هوا توسط . انجام مي شودPurgingتوليدي در واحد، عمل 

PCV 5024 و رتامتر FI 5024انجام مي شود . 

 :  مواردي كه در حين كار بايد كنترل شود -

 .باشدقابل قبول سرعت توربين در محدوده  •

 .فشار گاز در ورودي و خروجي تنظيم باشد •

 .دماي ورودي و خروجي تنظيم باشد •

 . توربين تنظيم باشدSeal Gasفشار  •

 . تنظيم باشدLube Oilفشار و دماي  •
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 .به هر گونه صدا و لرزش غيرعادي دقت شود و علت آن مشخص شود •

 :تانك هاي ذخيره نيتروژن مايع -

كمبود فـشار را   باز مي شود و PV 5041 توزيع نيتروژن كم شود؛ Headerوقتي مقدار فشار در  •

ان مي كند و بنا به نياز، يك و يا هر دو تبخيركننده را در سرويس                 جبر ،با گرفتن نيتروژن از تانك    

 8 به صورت سيكلي هر تبخيركننده را به مـدت   ،KV 5043Bو   KV 5043A. قرار مي دهد

 مي كنند   1Ovarrideاگر مقدار مصرف خيلي زياد باشد؛ آن را         . ساعت در سرويس قرار مي دهند     

 .تا هر دو در سرويس قرار گيرند

 : ي كه در حين بهره برداري بايد فراهم باشدشرايط )8.2

 واحـد را  Deriming سـاعت طـول كـشيد، بعـد از انجـام      48 بيش از ،اگر مدت زمان توقف واحد  -

 .استارت كنيد

   تـامين   U-101-124نيتروژن گازي مـورد نيـاز مـصرف كننـده هـا توسـط               درحين فرايند نرمال،     -

 .شود مي

 .اي مصارف برنامه ريزي نشده هستند برU-102-124تانك هاي ذخيره نيتروژن  -

 توسط نيتروژن خريداري شده از بيـرون هـم          ؛ مي توانند  U-102-124تانك هاي ذخيره نيتروژن      -

 .پر شوند

  :نحوه توقف واحد )9.2

 :نرمال توقف  )1.6.2

 و  را در حالـت دسـتي قـرار دهيـد     Vaporizer،LIC 5023 در  Levelشير مربوط به كنتـرل   -

LV 5023به تانك را ببنديد ارسال نيتروژن مايع . 

                                           
 برقراري سرايطي كه از سيكل فرمان نگيرد 1
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ـ   جريان نيتروژن ارسالي به مصرف كننـده را  شدت مقدار  -  Set Pointا كـاهش مقـدار   بـه آرامـي ب

 .با بستن نازل كاهش دهيد، سرعت توربين را به آرامي .كاهش دهيد ،FIC 5022A/Bمربوط به 

. احيا را ببينيد  مقدار جريان مورد استفاده براي      .  كم خواهد شد   ،شدت جريان هواي ورودي به واحد      -

 . را باز كنيدHV 5011مقدار آن در حال كاهش است؛ به آرامي اگر 

- LIC 5021و   را روي حالت دستي قرار دهيدLV 5021را ببنديد . 

 .نازل توربين را ببنديد و توربين را متوقف كنيد -

 .بنديدرا ب FV 5022B و شير تخليه FV 5022Aتوليد نيتروژن گازي شير  -

 . را ببنديدCold Box (HV 5021,VOR 06) شيرهاي ايزوله -

 .داريد  نگهHCV 5011مقدار جريان ارسال به سمت بسترها براي احيا را با شير دستي  -

- PIC 5025 را در حالت دستي قرار دهيد و PV 5025 ,HCV 5022را ببنديد . 

در . دهيـد  برسد؛ ادامـه  (Isolation Low Pressure)احيا بستر را تا جايي كه به مرحله پنجم  -

 .تغيير دهيد به دستي Autoاين مرحله، انجام احيا را از حالت 

- VOR 13 بار گرمايي به واحد  را باز كنيد تاRefrigeration بدهيد و HCV 5011را ببنديد . 

 . را طبق دستورالعمل شركت سازنده اش، متوقف كنيدRefrigerationواحد   -

- VOR 13 و شير ورود به كل واحد (FV 5001)ا ببنديد ر. 

 به پـايين مـي ريـزد و باعـث     MP Columnوقتي واحد متوقف مي شود؛ همه مايعات روي سيني هاي 

 . در پايين آن مي شودLevelباالرفتن 

مايعـات  .  ايزوله است را ببينيدCold Box را در مدتي كه Vaporizer و MP Column فشار  -

ار آنهـا، بـه فـشار طراحـي رسـيد؛ آنهـا را              اگر فـش  . سرد بخار مي شوند و فشار را افزايش مي دهند         

Depressurizeكنيد تا فشار افت كند . 
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 كنيد و واحد را قبل از راه اندازي بعدي،          Drain ساعت باشد؛ همه مايعات را       48اگر توقف بيش از      -

Derimingساعت باشد؛ راه اندازي سرد انجام مي شود48اما اگر زمان توقف كمتر از .  كنيد . 

 :توربين متوقف كردن  )1.1.9.2

 .نازل توربين را به آرامي ببنديد -

 به صورت اتوماتيـك  Shut off Valve ،(XCV 5030).  را فشار دهيدTurbine Stopدكمه  -

  .شود بسته مي

 ساعت بعد استارت مي كنيد؛ پمـپ        1اگر توربين را تا      .ين را باز كنيد   ب روي ديواره تور   Drainشير   -

 . ها جلوگيري مي كندBearingنتقال سرما به سمت اين كار از ا. داريد روغن را روشن نگه

   Push Button بــا فــشردنو  بــه صــورت دســتي U102 و U101بخــش هــاي  : Level 2 توقــف 

 كه روي مسير هـواي ورودي از  SDV 0032؛  متوقف استU-101-124وقتي . شوند قفتوي توانند م

 U-102-124اثيري روي كـاركرد      هـيچ تـ    ،U-101-124توقـف   .  قرار دارد؛ بايد بسته شود     123واحد  

 .ندارد

 :در شرايط اضطراري توقف  )2.6.2

 : اين توقف براي زمانهايي است كه يكي از شرايط زير رخ دهد 

 .وقتي كه مشكلي براي تجهيزات اصلي رخ دهد -

 .برق تجهيزات كنترلي قطع شود -

 .برق همه واحد قطع شود -

 :كارهايي كه بايد در زمان توقف اضطراري انجام داد  )1.2.9.2

 .ر توليد نيتروژن گازي و مايع را فورا ببنديدشي -

 .كنيد را متوقف Refrigeration و واحد Waste N2توربين  -
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- Cold Box را با بستن شير هواي ورودي (HV 5021)شير .  ايزوله كنيدVOR 06  مربوط بـه 

Waste N2 را ببنديد. 

- HCV 5022, LV 5023, LV 5021 5025 و PVرا ببنديد .  

 .تي را ببنديدهمه شيرهاي دس -

ــات را   - ــد مايع ــت باي ــن دو حال ــدDrainدر اي ــدار  ؛ كني ــر مق   وMP Column در Levelاگ

Vaporizer بكشد ساعت طول 48 بيشتر از مقادير زمان توليد است و زمان توقف بيش از.  

 :توقف اضطراري توربين  )2.2.9.2

 بـه صـورت   Shut off Valve ، XCV 5030.  را فـشار دهيـد  Emergency Stopدكمـه   -

 .شود توماتيك بسته ميا

 .نازل توربين را به طور كامل ببنديد -

  . دقيقه، پمپ روغن را متوقف كنيد30بعد از  -
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  م چهارفصل   

  ييمنبخش ا

  

معرفي سيستم هاي فيزيكي اطفا حريق و 

  ايمني تاسيسات
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  هاي ايمني پااليشگاه سيستم

تعبيه محيط زيست ر پااليشگاه و ، پرسنل شاغل دمحافظت از پااليشگاههاي ايمني جهت  سيستم

آلودگي يا و  جاني ،ماليهاي وارد شدن خسارت ممكن است باعث كه حوادث احتمالي از   تا؛اند شده

 براي ايمني ؛طور كه گفته شد همان. كاهش دهداين حوادث را كرده و يا  پيشگيري محيط زيست شوند

  :  سه اصل را بايد در نظر گرفت،پااليشگاه

 فشار بر روي ابزارآالت سوزي، نشت گاز و افزايش آتش:  مانندي وقوع حوادثجلوگيري از -1

  نشاني و امداد و نجات آتش -2

  زيست محيطحفاظت از  -3

در ساختمان هاي تجاري، صنعتي و مكان هايي مثل سايت هاي نفت و گاز كه تجهيزات حساس وجود 

د دارد؛ تشخيص زودهنگام شرايط خطر دارد؛ جاهايي كه در آنها پتانسيل خطر ايجاد آتش و انفجار وجو

  . تا بتوان از حوادث خطرناك به خوبي جلوگيري كرد و يا آن را به كمترين حد رساند؛خيلي مهم است

  : شرايط مخاطره انگيز در صنايع نفت و گاز عبارتند از 

 . ها، لوله ها و يا تجهيزات مكانيكيVesselنشتي مايعات اشتعال زا از  -

 . هاي تحت فشار، لوله ها و كمپرسورهاVesselري از نشتي مواد انفجا -

 . مثل مواد گوگردي،پخش شدن پودر و گرد و غبار قابل اشتعال و قابل انفجار در محيط -

شيوع آتش غير منتظره در ناحيه اي از سايت يا ساختمان كه ممكن است ناشي از شعله قابل  -

 .حال سوختن هستندمشاهده باشد يا يك دود ساده از موادي كه بي آتش در 

  : ايجاد جرقه عبارتند از نابعمعموال م

 قوس الكتريكي -1

 ضربه هاي مكانيكي -2
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 اصطكاك -3

 الكتريسيته ساكن -4

 :دسته بندي مناطق خطر  -1

- Class 1 :  و بخارات قابل اشتعال وجود داردگازها در آنها، مناطقي كه. 

- Class 2 : مناطقي كه در آنها، ذرات قابل اشتعال وجود دارد. 

- Class 3 : مناطقي كه در آنها، تارها و ذرات چوبي قابل اشتعال وجود دارد.  

 : ها Zoneتقسيم بندي  -2

در يك سايت بزرگ داراي ساختمان هاي كنترل، جايي كه ريسك آتش سوزي وجود دارد؛ اپراتورهاي 

طراحي به اين منظور، در . اتاق كنترل بايد قادر به شناسايي محل هاي دقيق وقوع آتش سوزي باشند

 به مناطق ، وجود دارد كه طبق آن تمام سايت"Zone"، مفهوم تقسيم بندي F&Gسيستم آالرم 

   .، تقسيم مي شودZoneحفاظتي جداگانه اي به نام 

  : مناطق خطر به سه دسته زير تقسيم مي شوند Britishطبق استاندارد انگليسي 

- Zone 0 : اين  .ال، به صورت دائم وجود داردمناطقي كه در آنها، گازها و بخارات قابل اشتع

 .ترين ناحيه مي باشد ناحيه حساس

- Zone 1 : د گازها و بخارات قابل اشتعال، مناطقي كه در آنها، در شرايط عادي احتمال وجو

 .وجود دارد

- Zone 2 :  مناطقي كه در آنها، در شرايط عادي گازها و بخارات قابل اشتعال وجود ندارد و اگر

 . به صورت موقتي مي باشد،يدهم به وجود بيا

، دو يا سه حلقه كنترل حفاظتي وجود Zoneبراي حفاظت بهتر و افزايش ايمني در برابر آتش، در هر 

اين طراحي در . دارد كه هرگاه يكي از آنها آتش را تشخيص دهد؛ سيستم حفاظتي، عمل مي كند
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 .استعروف نيز م "Double-Knock"، به عنوان سيستم F&Gسيستم آالرم 

 : Shut downسطوح مختلف  -3

 تعريـف گرديـده اسـت كـه     ، هاي پااليشگاه در شرايط اضـطراري سطوح مختلفي براي از كار انداختن سيستم    

  : دباشنمي صورت زير به ،  Shut Downبسته به اهميت و حساسيت علت 

  : )ESD1)Fire  zone  Emergency Shut  Down : 1سطح 

 Utility و Processپااليشگاه اعـم از   تمامي واحدهاي ؛ را ايزوله كردهFire zoneاين مدار منطقي تمامي 

 اتـاق   وضعيت ممكن است به صـورت دسـتي از  اين .آورد  در ميShut Downدرون اين محوطه را به حالت 

و نشت گـاز    به صورت اتوماتيك در صورت كشف آتش عالوه بر آن مي تواند     .فعال شود يا از واحدها    و   1كنترل

  .ل شودفعا

  :  SD2  -2 (Unit  Shut Down)سطح 

ايـن وضـعيت   . آورد در ميShut  Down اين مدار منطقي تنها يك واحد يا بخش را ايزوله كرده و به حالت 

 ،افتد كه شـرايط عمليـاتي واحـد        اما، فقدان كنترل هنگامي اتفاق مي     . است با همان علل باال فعال شود      ممكن  

  .  ايمن باشدخارج از محدوده قابل قبول و

    :SD3  (Unit  Shut Down) -3سطح 

، باعث ايزوله شدن و از سرويس خارج شدن تجهيزات يـا وسـيلة خاصـي از يـك واحـد                     فعال شدن اين سطح   

تواند به صورت دستي يا اتوماتيك در صورت وجود شرايط غيرنرمال بـراي آن   اين سطح مي. گردد ي مي فرايند

  .  فعال شود،وسيله

باشند كه نمـودار ارتبـاط        است تمامي سطوح ذكر شده به صورت منطقي با يكديگر در ارتباط مي             الزم به ذكر  

  . به روشني مشخص گرديده استShut Down  Logic  Diagramsآنها در 

                                           
1 CCR 
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4- Detectiors : 

 وقوع آتش ،آشكار سازها وسايلي هستند كه در بين دستگاههاي صنعتي نصب شده و بر حسب نوع آن

نكته مهمي كه وجود دارد اين است .  مي دارند و همه آنها به اتاق كنترل متصل مي باشندسوزي را اعالم

  : عبارتند از 1F & Gمناطق تحت پوشش سيستم  .، نبايد رنگ شوندهاDetectior كه 

 اتاق هاي كنترل -

 Gas Analyzerاتاق هاي  -

  و بويلرهافضاي اطراف كمپرسورهاي گاز -

 بل اشتعالفضاي اطراف پمپ هاي مايعات قا -

- Plat Formها و سكوهاي دريايي  

  : عبارتند از شكارسازها و آالرم هاي قابل ديدن و شنيداري،وانواع آ F & Gاجزاي سيستم آالرم 

1.4( Flame Detctors -آشكارساز شعله  

2.4(  Smoke Detectors -آشكارساز دود   

3.4( Heat Detectors -آشكارساز گرما  

4.4( Gas Detectors-آشكارساز گاز  

5.4( Hydrogen Detectors  -هيدروژن آشكارساز گاز  

6.4( Fire Detection Fusible Plugs  

7.4( Local Horns  -آژير و زنگ خطر  

8.4(  Beacons- چراغ چشمك زن 

9.4( Alarm Bells – زنگ هاي هشدار 

                                           
1 Fire & Gas 
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10.4( Main Siren - آژير 

11.4(  Manual Alarm Call Point - قسمت هاي شيشه اي قابل شكستن 

12.4( Exit Illuminating signs  - خروج چراغ دارعالمت هاي  

 F&G پنل كنترل آالرم هاي  )13.4

  F&G كابل كشي و سيم كشي سيستم  )14.4

  Depressurize بخش موردنظر را عالوه بر ايزوله كردن، ؛ فعال شودF&G سيستم آالرم ،اگر در جايي

   .هم مي كند

1.4( Flame Detectors : 

ده با چشم انسان، واكنش  در برابر انرژي تشعشعي قابل مشاهده و غير قابل مشاههاDetector اين 

معموال در جاهاي خيلي ها  Detectorبه دليل دارا بودن خاصيت تشخيص سريع، اين . نشان مي دهند

را نبايد با ها  Detector اين .نصب مي شوندكه امكان رخ دادن آتش و يا انفجار وجود دارد؛ خطرناك 

. صورت قادر به ديدن آتش نخواهند بود كرد؛ چون در اين Blockقرار دادن جسم جامد در مقابلشان، 

وثر زي مه ديد هستند كه قابليت نمايان ساداراي زاويمانند چشم انسان ها  Flame Detector چون،

Detector اين . را مشخص مي كندDetector  داراي انواع زير هستند ها:  

1.1.4( Infrared (IR) :  داراي دو نوع زيراست: 

1.1.1.4( Single Frequency :  يك سنسورIR معيني را تشخيص  دارد و طول موج  

  مانند اشعه كنترل تلويزيون، در يك خط مستقيم حركت آن، اشعه مادون قرمز . مي دهد

 .مي كند و پخش نمي شود

2.1.1.4( Multi Spectrum :  داراي دو يا سه سنسورIR اشعه  است كهIR با توانهاي 

 .استيكي از اين سنسورها از همه قوي تر . متفاوتي را تشخيص مي دهد
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  : IR نوع معايب

 .يد در برابر آن قرار گيردهيچ مانعي نبا -

 .احتمال آالرم كاذب دارد -

 .تنها براي هيدروكربن ها مناسبند -

 كه توسط اتمسسفر جذب مي شود؛ تشخيص مي دهد؛ در طول موجي راچون همان  : IRمزاياي نوع 

   .محيط آزاد نيز قابل استفاده است

2.1.4( Ultraviolet (UV) : ام شعله ها مناسب استبراي تم. 

براي جاهايي مناسب است كه آتش هاي اين سنسورها  : UV  وIRتركيبي از  )3.1.4

دارد ، سطوح داغ و جرقه هاي جوشكاري وجود X-Raysهيدروكربني و منابع ديگري مثل 

در برابر آالرم هاي كاذب ايمن هستند و در برابر نور خورشيد، رعد و برق و . مناسب است

  :اما داراي محدوديت هايي هستند .  به اشتباه مي افتند كمتر،جوشكاري

 .براي آتش هاي غير كربني توصيه نمي شوند -

 تشخيص شعله توسط آنها شوند؛ چون باعث ع ند ماناني توبعضي از بخارات و گازها م -

Blind شدن سنسور UVمي شوند . 

2.4( Smoke Detectors:  

تر از  را خيلي سريعها بيشتر آتش مي توانند . ندايمن ترين و سريع ترين روش براي تشخيص آتش هست

Heat Detector در . بر اساس قواعد يونيزاسيون و فتوالكتريك كار مي كنند. تشخيص دهند ها

سازها درون خود راين آشكا. هايي نصب مي شود كه خطر رخ دادن آتش به صورت ناگهاني وجود دارداج

 به نفوذ مقدار كمي دود و هم نسبت به دودي كه با آنها داراي تجهيزات الكتريكي هستند كه هم نسبت

ند تا مدار الكتريكي تماس پيدا مي ك با يك ،تركيب هوا و دود داخل آشكارساز. برخورد كند؛ حساسند
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بنابراين انواع .  در پنل كنترل اصلي، سيگنال الكترونيكي آالرم بفرستدF&Gيونيزه شود و به سيستم 

  : مناطق زير نصب مي شوند صنايع نفت و گاز در و در وجود داردSmoke Detectorمختلفي از 

  ، زير كف كاذب و باالي سقف كاذب Equipment و اتاق UCPدر اتاق كنترل، در اتاق  -

 ، اتاق باطري، آبدارخانه و همه دفاتر در ساختمان كنترل1HVACباالي سقف اتاق  -

 ساختمان ها و بخش هاي اداري -

 بتن راهروها و راه پله هاي اتاق كنترلدر سقف هاي كاذب و  -

 تا جايي كه ممكن است نزديك به تجهيزات ،Switchgear  وPowerروي سقف اتاق هاي  -

 .اصلي نصب مي شود

  Offshoreنزديك تجهيزات كمكي  -

3.4( Heat Detectors  : 

  :داراي انواع زير است .  اتوماتيك هستندتاز قديمي ترين ابزار تشخيص آتش به صور

1.3.4( Fixed Temperature Heat Detectors :  مشخصي برسد آالرم مي دهدحداگر دما به . 

2.3.4( Rate-Of-Rise Detectors :  اگر مقدار افزايش دما در يك مدت زمان مشخص، از حد

 .خاصي باالتر رود؛ آالرم مي دهد

3.3.4( Combination Detectors : واكنش داراي آن دو، نسبت به . تركيبي از دو نوع قبل است

 نوع اول در برابر .نوع دوم در مقابل پيشرفت سريع آتش واكنش نشان مي دهد .ري استسريع ت

 .دهد  برسد؛ پاسخ ميSet Pointدر صورتي كه به مقدار پيشرفت آرام آتش 

Heat Detector  د كه خطر شيوع آتش وجود داردندر جاهايي نصب مي شوها .Heat Detector  ها

يك  .ستند كه در مقابل تغيير درجه حرارت در مجاورت خود حساسندداراي اجزاي الكترونيكي داخلي ه

                                           
1 onditioningCir A& entilation V, eatingH 
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 Heat . بفرستدF&Gافزايش غير عادي در درجه حرارت بايد سيگنال آالرم به سيستم پنل كنترل 

Detectorبه عنوان يك ، ها در سيستم آالرم Back Up براي Detectدر .  كردن آتش هم هستند

  آتش فقط يك دود كم باشد يا انتقال حرارت آتش و تشعشع آنشيوعد كه، نجاهايي استفاده مي شو

در  ها Heat Detector  به كار بردن.زياد باشد و نياز به اين باشد كه اين آالرم به سرعت پيشقدم شود

 در جاهايي كه تغييرات دما وجود .روري است به كار رفته اند؛ ض هاSmoke Detectorجاهايي كه 

 Smoke Detector، نصب) تهويه هوا يا گرم شدن تجهيزاتعدممثال در اثر (ش  بدون رخ دادن آت؛دارد

 : ضروريست   Heat Detectorدر مكان هاي زير، نصب .آشكار كردن آتش كافيستبراي 

  Rotaryكمپرسورها، توربين ها و تجهيزات -

 راهروها و راه پله ها -

 باطرياتاق هاي  -

 HVACاتاق هاي  -

4.4( Gas Detectors  : 

معموال در .  وجود دارد، نصب مي شوند كه خطر نشت گازهاي قابل اشتعال از ابزار تحت فشاردر جاهايي

Battery Limitدر حالت نرمال، دو نوع .  واحدها نصب مي شوندGas Detector در صنايع نفت و ،

 انواع . انجام فعل و انفعاالت شيميايي با گاز وارد شده است،اساس كار اين سنسور. گاز به كار مي رود

  :سنسورهاي آن عبارتند از 

 :الكتروشيميايي  )1.4.4

 Hydrophobic Membraneسنسور آن وقتي در معرض گاز قرار مي گيرد؛ گازها يا بخاراتي كه از 

عبور كرده اند؛ با انجام فعل و انفعاالت الكتروشيميايي اكسيداسيون و احيا، با الكترودي كه در يك ) غشا(

  . واكنش مي دهند،هالكتروليت مخصوص جاسازي شد
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 : كاتاليستي )2.4.4

اين روش هم مانند روش الكتروشيميايي است كه براي تسريع در انجام فعل و انفعاالت شيميايي، از 

كاتاليست با مواد هيدروكربني قابل احتراق واكنش مي دهد و از اين مواد . كاتاليست استفاده مي شود

  يك پل وتسون تغييرات مقاومت را اندازه . مي شودمقاومت  گرما باعث تغيير در. گرما ايجاد مي شود

 .د و باالخره درصد گاز قابل احتراق را محاسبه مي كندمي گير

 IRمادون قرمز  )3.4.4

  در اين نوع ،غلظت گاز قابل احتراق توسط روش مادون قرمز بر اساس جذب اشعه مادون قرمز 

از آنجايي كه . بور داده مي شوددر حالي كه اشعه از حجم مشخصي از گاز ع. اندازه گيري مي شود

 اشعه مادون قرمز را به مقادير متفاوت جذب مي كنند؛ يك فرستنده و يك گيرنده اشعه ،گازهاي مختلف

  . ضعيف تر باشد؛ غلظت گاز بيشتر استDetectorهرچه اشعه مادون قرمز رسيده به . مادون قرمز داريم

  :روش هاي كاليبراسيون 

• Zero Calibration:  

 LEL براي Gas Detectionور را در هواي نرمال قرار مي دهيم تا جايي كه از پنل مربوط به سنس

  آنگاه اگر روي صفحه دستگاه، عدد ديگري خوانده شود؛ آن را صفر . مقدار صفر درصد خوانده شود

  .مي كنيم

 قرار HELو  LEL بين ،)نسبت به اكسيژن (العشرط ايجاد آتش اين است كه درصد گازهاي قابل اشت

 كمتر باشد به علت كمبود گاز Lower Explosion Limit (LEL) در صورتي كه گاز از .داشته باشد

، )اكسيژن( كمبود هوا علت بيشتر باشد به Highest Explosion Limit (HEL)و اگر درصد گاز از

  LEL و HEL داراي،گازها و مواد مختلف.  آتش به وجود نخواهد آمد،حتي در صورت ايجاد جرقه

  .متفاوت مي باشند
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• Span Calibration:  

 براي سنسورها انجام شد؛ Zero Calibrationبعد از اينكه .  داريمLEL نياز به كپسول ،در اين روش

  . مشخص است؛ كاليبره مي كنيمLELآنها را توسط اين كپسول كه داراي 

Gas Detector  وند در صنايع نفت و گاز در مكان هاي زير نصب مي شها:  

 گاز در نزديكي كمپرسورهاي -

 گاز تحت فشار مثل تانك هاي ذخيره، برج ها و راكتورها در نزديكي تجهيزات و لوله هاي حاوي -

 در كنار اتاق هاي آناليز گاز -

 . مثل بويلرها؛در كنار هم قرار گرفته است 1Burnerدر نزديكي جايي كه چند  -

 .بني وجود دارددر جاهايي كه خطر تبخير گاز از مواد هيدروكر -

5.4( Hydrogen Detectors:   اين نوع آشكار سازها فقط در اتاق باطري سيستمUPS 

  . مي باشندهيدروژنتعيين شده اي قرار دارند و حساس به مقدار 

6.4( Fire Detection Fusible Plugs : در دماي C°78اين فيوزها در .  فعال مي شوند

 .پاشنداين دما از بين مي روند و آب را با فشار مي 

7.4( Local Horn:  

زماني كه  .نصب مي شوند ها Gas Detectorدر فضاي آزاد و در نزديكي .  استLocalاز نوع آژيرهاي 

؛ اين شودمشخص  آالرمي F&Gتوسط سيستم مقدار گازهاي اشتعال زا از حد مجاز تجاوز كنند و يا 

  .آژيرها فعال مي شوند

بنابراين به عنوان صداي غالب بر . سايت قابل تنظيم هستندآژير آالرم هاي شنيداري به صورت نرمال در 

  .ديگر صداها تنظيم مي شوند تا بلندترين حد مطلوب آالرم، به صدا در آيد

                                           
 شعله 1
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 ها و جاهايي كه رفت و آمد اپراتورها در آنجا زياد 1GD معموال در جاهايي در اطراف Localآژيرهاي 

  .است؛ نصب مي شوند

  :(Beacons)چراغ هاي چشمك زن راهنما  )8.4

نوعي چراغ چشمك زن با حصار شيشه اي قرمز رنگ است كه به عنوان سيستم آالرم قابل ديدن استفاده 

 بهترين وسيله براي  وها نصب مي شوندGDبيرون و در نزديكي اين نوع چراغ ها در فضاي  .مي شود

  . ندمي باشاعالم آالرم در جاهايي مثل اطراف كمپرسورها كه سروصدا زياد است؛ 

. در جاهايي كه مقدار گازهاي قابل اشتعال بيش از حد مجاز باشد؛ اين چراغ ها بايد چشمك بزنند

  .شوند مي توانند مشخص F&Gبنابراين توسط سيستم آالرم 

 : (Alarm Bells)زنگ هاي هشدار )9.4

ين  تشخيص داده شود؛ توسط اF&Gاگر در هر جايي از اتاق كنترل، آتش سوزي رخ دهد و با سيستم 

اين زنگ ها در داخل اتاق كنترل در . آالرم ها، به همه اپراتورهاي داخل ساختمان، هشدار داده مي شود

مكان هاي مناسبي نصب مي شوند تا سيستم صداي هشدارها را به طور كامل، پوشش دهند و اطالع 

  .رساني كامل صورت گيرد

  :(Sieren)آژير  )10.4

 شود؛ Detect نصب مي شوند و زماني كه آتش Switchgearدر بيرون اتاق هاي كنترل و اتاق هاي 

  .فعال مي شوند

  :(2Manual Alarm Call Point)قسمت هاي شيشه اي قابل شكستن  )11.4

هرگاه در جايي در داخل اتاق . در كنار دربهاي خروجي و اطراف محوطه و ساختمانها نصب شده اند

 كه در محل هستند و مي توانند با چشم آتش كنترل و يا داخل سايت، آتش سوزي رخ دهد؛ اپراتورهايي

                                           
1 Gas Detector 
2 MAC 
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هرگاه اپراتور بتواند .  را فعال كنندF&Gرا ببينند؛ مي توانند اين شيشه ها را بشكنند و سيگنال آالرم 

 و Smoke Detector اين شيشه ها را بشكند؛ قبل از فعال شدن ،محض مشاهده آتشبه  وبه موقع 

Heat Detector كندمي  ها، آالرم را فعال.  

  :(Exit Illuminating Signs)عالمت هاي روشن خروج  )12.4

  .نصب مي شوند"Exit-Ways" باالي درهاي ورودي اتاق هاي مختلف اتاق كنترل و به صورت 

 F&Gپنل كنترل آالرم هاي  )13.4

 و بقيه آالرم ها،  Heat Detectors،Gas Detectors هاي Detectorهمه سيگنال هاي ارسالي از 

سيگنال . اين پنل در واقع، مغز و قلب سيستم است. فرستاده مي شودF&G رم هاي به پنل كنترل آال

سيگنال هاي كنترل آالرم براي .  در اتاق كنترل قابل مشاهده استDCSهمه آشكار سازها روي سيستم 

چشمك زن، كه در  شنيداري مثل زنگ ها و چراغ هاي ن وفعال كردن تجهيزات آالرم هاي قابل ديد

سيگنال عمومي آالرم، در هنگام .  برق مي گيرندUPS ديده مي شوند؛ از سيستم F&G پنل كنترل

  . ارسال مي گرددFire Fightingيكبار هم به آتش سوزي، 

 F&Gكابل كشي و سيم كشي سيستم  )14.4

 نوع ) 1NFPA و به ويژه (.BS, EN, VDE, ETCها و قوانين بين المللي ساس استانداردابر 

 با ،Instrument كه در سيستم حفاظت آتش به كار مي رود از نوع كابل هاي مخصوصي از كابل و سيم

، كابل هاي F&G بسته به نوع سيگنال ها در سيستم آالرم . مي باشد(2LSF) مشخصه ضد آتش

 و Gas Detectors ،Heat Detectorsبراي . ديجيتال يا آنالوگ مورد استفاده قرار مي گيرد

Smoke Detectors ، براي . شودمي به عنوان اتصال بين اجزا و پنل كنترل استفاده نالوگ كابل آاز

 Beacons ،Horn Sirensكابل كشي  براي . ها از كابل هاي ديجيتال استفاده مي شودMACاتصال 

                                           
1 ssociationArotection Pire Fational N 
2 umeFmoke Sow L 
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  . مخصوص و ويژه اي استفاده مي شودPower، از كابل هاي "Exit"و عالمت هاي چراغ دار 

 :روشهاي اطفاء حريق -5

 : انواع حريق )1.5

 يكي  براي انتخاب، الزم استنبه محض شناسايي محل آتش سوزي و تشخيص نوع مواد در حال سوخت

  :اين تصميم گيري به موارد زير بستگي دارد. شوداز متدهاي اطفاء حريق، تصميم گيري 

 جنس مـواد سوخته شـده -

  اندازه و شدت آتش سوزي -

    :تقسيم كرده اندD  وA ،B، Cوع آتش سوزي ها را به چهار ن BSطبق استاندارد انگليسي 

جا از خود خاكستر به به آتش سوزي موادي اطالق مي شود كه در اثر سوختن، :  A گروه )1.1.5

تركيبات ( مواد جامد معدني  مواد قابل احتراق معموال،در اين نوع آتش سوزي. مي گذارند

   تبديل ،مشتعلمواد به زغال گداخته يا خاكه زغال اين  ،بعد از احتراق. هستند) كربني

رايج ترين نوع آتش سوزي بوده و مؤثرترين راه جهت A آتش سوزيهاي گروه . ند شومي

 .باشد  هاي آبي ميspray ها يا jet  از استفادهااطفاء اين نوع حريق، عموم

  زي هايي اطالق مي شود كه مواد سوختني در آن، مايع و يا گاز به آتش سو :  Bگروه )2.1.5

براي . را دارند  است كه قابليت تبديل شدن به مايعاتيل سياالتاين گروه شام. مي باشد

 بايد مايعات قابل اشتعال را ،تعيين بهترين ماده مهاركننده آتش در اين نوع آتش سوزي ها

 :به دو دسته عمده تقسيم كرد

 مايعات محلول در آب -

  مايعات غير محلول در آب -

    :فاء حريق مورد استفاده قرار مي گيرند اطبراي مواد زير ،با در نظر گرفتن دو مورد فوق
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  .كف، مواد تبخير كننده، دي اكسيد كربن و پودرهاي خشكاسپري آب، 

 روش .اين آتش سوزي ها بر اثر سوختن لوازم الكتريكي و برق ايجاد مي شود C: گروه )3.1.5

معمول در چنين مواردي قطع برق و استفاده از يك روش مناسب اطفاء حريق با توجه به 

ولي در مواقعي كه نتوان از اين روش با اطمينان كامل استفاده .  استسوختنه در حال ماد

  استفاده نمود تا؛ مي توان از مواد مهار كننده آتش كه رساناي الكتريسيته نيستند؛كرد

  بعنوان مثال مي توان از مايعات تبخير كننده،. آسيبي به وسايل برقي نرسد

 . نموداستفاده ،دي اكسيدكربن و پودرهاي خشك

ايجاد ... آتش سوزي در اثر سوختن برخي فلزات مانند تيتانيوم، منيزيم و اين : D گروه  )4.1.5

. استها، دي اكسيد كربن، پودرهاي خشك و شن مناسب  براي اطفاء اين حريق. مي گردد

آب براي مهار اين نوع آتش سوزي ها مناسب نيست و حتي مي تواند خطرناك هم باشد 

  از موادي مثل دي اكسيدكربن، پودرهاي خشك واته از آتش سوزيها عمومبراي اين دس

 .ماسه، استفاده مي شود

 . براي مهار آتش سوزي، بايد يكي از آنها را حذف كرد.مثلث آتش عبارت از سوخت، هوا، و منبع گرمايي

  :وسايل اطفاء حريق )2.5

  :ند زير در اطفاء حريق مورد استفاده قرار مي گيرخاموش كننده هاي

 :آبخاموش كننده هاي محتوي  )1.2.5

 آب و هواخاموش كننده هاي  -

 آب و گازخاموش كننده هاي  -

  :كفخاموش كننده هاي محتوي  )2.2.5

 كف شيميايي -
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 كف مكانيكي -

 :خاموش كننده هاي محتوي پودر )3.2.5

 پودر شيميايي -

 (S,C) پودر خشك -

 CO2 خاموش كننده هاي محتوي گاز )4.2.5

  خاموش كننده هاي محتوي نمك هاي هالوژنه )5.2.5

آتش سوزيهاي كوچك كه احتياج به استفاده از وسايل ذكر شده نيست، جهت اطفاء حريق ممكن در 

  :  است از راههايي كه در زير آمده استفاده شود

 پوشا ندن  •

 ضربه زدن با پا يا وسيله ديگري •

 جابجا كردن آتش •

  : خاموش كننده هاكد گذاري رنگي

 درصدي از بدنه را براي مشخص كردن 5د يك ناحيه رنگ بدنه خاموش كننده بايد قرمز باشد اما مي شو

  :انتخاب رنگ به صورت زير است .ماده خاموش كننده درون آن رنگي كرد

 قرمز: آب  خاموش كننده هاي محتوي -

 زرد ليمويي:  كف خاموش كننده هاي محتوي -

 آبي فيروزه اي:  پودر خاموش كننده هاي محتوي -

 يمشك : CO2 گاز خاموش كننده هاي محتوي -

 سبز : نمك هاي هالوژنه خاموش كننده هاي محتوي -
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  :لنگيلنگ آب و قرقره شيطريقه استفـاده از ش )3.5

  يكي از تجهيزاتي است كه بيشتر در آتش سوزي هاي كوچك مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد،                     شيلنگ 

  :ها در اطفاء حريق عبارتند ازشيلنگمزيت هاي استفاده از 

 .محل حادثه مورد استفاده قرار گيردراحتي در ه  و بسريعتواند  مي -

 .رسد خسارات ناشي از آب به حداقل مي؛ لذا، ل كنترل استشدت خروج آب از دهانه آنها قاب -

 . مورد نياز، از دور آن باز مي شودمقدار فقط به و دور يك استوانه چرخان پيچيده شده شيلنگ -

تر   اصلي به مراتب آسانشيلنگه نسبت ببودن، تر  سبكبه دليل  ،شيلنگاستفاده و حمل قرقره  -

  .است

  : عبارتند ازشيلنگهاي استفاده از  محدوديت

.  متر است54.86يا  فوت180 ، تا محل حادثهشيلنگشعاع عمليات از محل قرار گرفتن قرقره  -

 .  ها را افزايش دادشيلنگتوان طول   مي،اما با بكارگيري اتصاالت

 ليتر است و اگر حجم آب 456.6 گالن يا 100د به  محدو،شيلنگظرفيت تانك آب همراه قرقره  -

كه ، هريدر مناطق  ش. نمود  تانك را پراكافي نباشد بايد ترتيبي داده شود تا بتوان مجدد

 را پر توان آن  خالي شود مي تانك كامالشيرهاي آتش نشاني به وفور وجود دارند تا قبل از اينكه

محفظه ذخيره . نباشد ن كار به راحتي امكان پذيردر مناطق خارج از شهر ممكن است اي نمود و

  ليتر آب است و اين مقدار معموال1818 گالن يا 400 ا هاي قرقره دار، حاوي حدودشيلنگآب 

  .باشد، كافي است   مي jetهايي كه در آن نياز به فشار براي خاموش كردن بيشتر آتش سوزي

 ندسته )ميليمتر 70 (2.75"قطـر داراي ـي، خدمـات آتش نشـانبراي استفـاده ي مورد هـا شيلنگ

ـي كـه شيلنگ. كننـد استفـاده مي)  ميليمتر44 (1"¾هـايي با قطر  شيلنگمـورين از اولـي بيشتر م

حي نوا اما در. است (Non-Percolating)  از نوع آستـر دار؛داخـل سـاختمـان استفـاده مـي شـود



 

 103

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

نيز  هـاي بدون آستر شيلنگتوان از  مي ،(fireboats)هاي آتش نشاني يا در قايقر شهاز خارج 

   1 "¾ شيلنگشوند،  ه ميبردكاره هايي كه در محل آتش سـوزي ب شيلنگاولين . استفاده نمـود

مورين آتش نشاني اين نوع ابيشتر م. با نازلهاي كم قطر و انشعابهاي پراكنده مي باشد)  ميليمتر44(

 تا محل آتش سوزي شيلنگ فاصله اين .گيرند سوزي به كار مي در محل آتش ، را در شروع كارشيلنگ

 كه آب به اندازه ،شهراز اغلب در مناطق خارج . اندازه يك يا دو برابر اندازه دستگاه مورد نظر باشده بايد ب

  .  الزم است كه آب تا محل حادثه در محفظه هاي خاص حمل شود.كافي در دسترس نيست

ها  در بعضي از كاميون(براي آبگيري از مخازن آب ،  )ميليمتر 89( 3.5" اندازهبه هاي بزرگ شيلنگ

ها  شيلنگاين . گردند هاي آتش نشاني و براي تغذيه انشعابات استفاده مي ، در قايق)حمل مي شود

براي اين .  رابط در استفاده از شير آتش نشاني به كار گرفته مي شوندشيلنگيك عنوان ه همچنين ب

هايي كه قطر آنها بيش از   شيلنگ. ها در اندازه هاي كوچكتري حمل مي شوند يلنگش منظور معموال

كه آب در آنها جريان دارد و به چندين انشعاب لوله متصل هستند، حمل آنها  زماني مي باشد 3.5"

  .ردد گمشكل مي بسيار

 :انـدازه نـازل  )4.5

. باشد ل خسارت ناشي از آب مي با حداق،مور آتش نشاني، كنترل آتش در حداقل زمان ممكناهدف م

 از اهميت ، مي باشد، انتخاب انشعاب و اندازه نازل مناسبشيلنگ اطفاء حريق نياز به برايكه  زماني

 هايي كه شدت چنداني ندارند، اولين انشعابي كه مورد استفاده در آتش سوزي. خاصي برخوردار است

  در .  همزمان امكان پذير باشدرپودت استفاده از قرار مي گيرد بايد داراي كنترل دستي بوده، و قابلي

ثير ا ت، مناسب را دارند، در كنترل آتشپودرهاي معمولي، انشعاباتي كه ويژگي استفاده از  آتش سوزي

 چرا كه اثر خنك كنندگي آنها بيشتر است، كنترل آنها آسانتر است، مضرات يا خرابي ؛بسزايي دارند

هاي بزرگتر كه از  در آتش سوزي. دارند و داراي قابليت مانور بيشتري آب را ندارنداستفاده ناشي از 
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هاي ساده استفاده نمود، زيرا آنها با قطر    بايد از نازل؛گردد اطفاء آنها استفاده مي در پودرانشعابات 

  . دكن  توليد مي،  بيشتري با فشار باالترjet)  ميليمتر19 ("¾بيشتر از 

است، حملشان نسبت به )  ميليمتر19 يا 16 ،13( اينچ 4/3 ، 8/5 ، 2/1 آنها انشعاباتي كه قطر نازلهاي

تر است، بخصوص در آتش  آساناست؛ )  ميليمتر29 و 25 (8/11" و1كه قطرشان بيش از ي هاي نازل

ها زياد بوده، و نياز به حركت دادن و جابجايي  ها يا اداره ها، كه تعداد اتاق هايي مثل هتل جاسوزي

كوچكتري  كه قطر  با نازلهايي، انشعاب3 يا 2 بهتر است از ،در چنين شرايطي. ا مي باشده شيلنگ

ميليمتري استفاده  70 شيلنگجاي يك ه  ميليمتري ب44 شيلنگدارند، استفاده نمود، و يا از چندين 

. اده نمود بايد از نازلهايي قطور استف؛اما اگر مواد زيادي در داخل ساختمان در حال سوختن باشد. نمود

   :زيرا كه تنها اين نازلها مي توانند

 .ميزان آب مورد نياز را حمل كنند -

 . را فراهم كنندنفشار مورد نياز جهت رساندن آب به مواد در حال سوخت -

  .دارند فشار جت توليد شده را مداوم و ثابت نگه -

  .، استفاده نمودرديچ ساييدگي ندا بايد از نازل مدور كه ه؛كه نياز به پرتاب آب به فاصله زياد باشد زماني

  :( Fire Blankets)پتو هاي نسوز  )5.5

ايـن  . تهاي كوچك مانند يك ماهي تابه، استفاده آرام از يك پتوي نـسوز اسـ               يك روش براي مهار آتش    

  پتــو معمــوال درون يــك محفظــه مخــصوص كــه دسترســي آســان را امكــان پــذير مــي كنــد قــرار داده  

  . مي شود 

  :    نوع پتوي نسوز را مشخص مي كند دو،BSاستاندارد 

• Light duty:  هاي كوچك شامل روغن سرخ كردني و آتـش لبـاس   براي خاموش كردن آتش 

 .، به كار مي روداشخاص
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• Heavy duty  :در ،براي مثـال . براي كاربردهاي صنعتي جهت جلوگيري از نفوذ فلز ذوب شده 

 .كاري و جوش كاري و جهت محافظت از تابش گرمابرش

ها همراه وسايلشان يك پتوي نسوز دارند ايـن بـراي حفاظـت اشـخاص بـه دام افتـاده              بيشتر آتش نشان  

 موادي كه در پتوهاي     .هنگامي كه آتش نشانان بايد به برش گرم براي دسترسي متوسل شوند مفيد است             

از فايبر گـالس    نسوز به كار مي روند متنوع هستند اما بيشتر آنهايي كه در حال حاضر استفاده مي شوند                  

  .يا چرم هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Light duty طرز استفاده از يك پتوي نسوز نوع )1-4 شكل
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  :مقابله با حريق )6.5

 : بايد انجام شود عملي كه در بدو ورود )1.6.5

قبل از صدور فرمان باز كردن جريان آب، آتش نشان بايد با نگاهي اجمالي، با توجه به نور آتـش در يـك                       

مواد مشتعل و محل آنها را شناسايي كرده و ارزيابي نمايد كه آيا آتش به طبقات بـاال                  مكان بسته، جنس    

، دليل پديدار شدن دود و بخـار ه  ب، آتشبر روي پس از ريختن آب     ،ارزيابي محل  .سرايت كرده است يا نه    

  . تر خواهد بود مشكل

 زيرا بـا انجـام چنـين كـاري از           ؛ايندافراد اضافه هرگز نبايد در اطراف درهاي ورودي و يا پلكانها تجمع نم            

مورين بخواهنـد عقـب نـشيني       ااگر به هر دليلي م    . ورود هواي تازه به داخل ساختمان جلوگيري مي شود        

 وقتي افراد در شرايط سختي مشغول       ،عالوه بر اين  . كنند، شلوغي محل مانع از انجام اين عمل خواهد شد         

افرادي كه قرار است به جاي آنها كار را ادامه دهند، اگر            . ندبه كار هستند بايد در فواصل كار استراحت كن        

كه در نزديكي محل آتش سوزي قـرار دارنـد، احـساس             در مقايسه با افرادي   ؛  در هواي آزاد ايستاده باشند    

 .كنند شادابي بيشتري مي

  :پيش بيني راهي براي عقب نشيني )2.6.5

حتوي اجناس زيادي است كشيده مـي شـود،          به داخل يك انبار كاال يا ساختماني كه م         شيلنگوقتي كه   

 خامــوش   مورين بايد مراقب باشند كه، آتش  پشت سـر آنهـا كـامال             ادر حين پيشروي در محل حادثه، م      

 ممكـن اسـت حـريق در اثر بي توجهي به كاالهاي پشت سر آنها سـرايت   ،صـورت  در غير اين   .شده باشد 

 بهتـر  ،در چنـين شـرايطي  . دكنـ آنها را مسدود  نشينيكرده و از آنجا به درب ورودي برسد و مسير عقب        

 براي همين منظور با خـود گـوه         ،مورينابعضي از م  ( از گوه استفاده شود      ر،است كه براي باز نگهداشتن د     

  .همچنين باز بودن در مي تواند به خروج دود و حرارت كمك كند). حمل مي كنند
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شوند، فرد مسئول بايـد مراقـب باشـد كـه            صي اعزام مي  وقتي افراد گروه براي مقابله با آتش به مكان خا         

 پشت بام ممكـن اسـت       بهمورين آتش نشان    اپيشروي سريع م  . مورين مسدود نگردد  امسير عقب نشيني م   

 يا ريختن آوار باعث مسدود شدن       .باعث افتادن نردباني گردد كه افراد بوسيله آن به پشت بام راه يافته اند             

مور كرد تا مراقب اوضاع باشد و اگر اين افـراد           ا بايد فردي را م    ، صورت لزوم  در. راههاي عقب نشيني گردد   

ـ                    منظـور مـشخص كـردن راه       ه  در محل تاريك و پر از دود كار مي كنند، بايد فرد راهنما از يـك چـراغ ب

 .خروجي استفاده نمايد

  :مين آبامنابع ت )3.6.5

هاي بيـشماري از آن       اگر پمپ  .اشدتواند جريان داشته ب     فقط مقدار معيني آب مي     ، اصلي آب  شيلنگدر  

 شـيلنگ ها بـر روي      بهترين راه حل، قرار دادن پمپ     . منشعب شوند، بعضي از آنها بدون آب خواهند ماند        

 اصـلي داراي قطـر      شـيلنگ .  حتي اگر از محل آتش سوزي فاصله داشته باشـد          .باشد مين آب مي  ااصلي ت 

العات مربوط به محل قـرار گيـري و ميـزان آب            اط. بيشتري بوده و حجم بيشتري آب در آن جريان دارد         

 براي مقابله با آتش كافي نباشد بايد     ،اگر ميزان آب در محل    . مورين آتش نشاني حائز اهميت است     ابراي م 

 .منظور افزايش فشار آب كمك گرفته از اداره آب و فاضالب ب

  :ها محل قرار گرفتن پمپ )4.6.5

 انتخـاب ايـن محـل بـه       . هميت خاصي برخوردار اسـت    ها تا محل آتش سوزي از ا       محل قرار گرفتن پمپ   

داشته شوند، نبايد  عوامل اين است كه وسايلي كه بايد از آتش دور نگه     يكي از . عوامل زيادي بستگي دارد   

هـا بـه آتـش       كـه امكـان دارد، پمـپ       در معرض حرارت شديد حريق قرار بگيرند، بنابراين بايد تا آنجايي          

از طرف  .  مورد استفاده را كاهش داد     شيلنگ بايد طول    ، افت فشاردر لوله   براي جلوگيري از  . نزديك باشند 

ها بايد تـا حـد امكـان بـه شـير آتـش               مين حداكثر ميزان آب از هر شير آتش نشاني، پمپ         اديگر، براي ت  

 هـيچ شـير آتـش نـشاني وجـود نداشـته       ،بنابراين اگر در نزديكي محل آتش سوزي . نشاني نزديك باشند  
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ــد پمــپ   ــرار داده ش باشــد، باي ـــق ق ــشــاني در نزديكــي حريـ ـــش ن ـــر آتـ ـــود و آب از شي   ، توســط ـ

   .به پمپ فرستاده شود ،بلنـد هــاي شيلنگ

 و نيز جبران عدم خاصـيت       شيلنگمنظور كنترل راحت    ه   ب ؛هاي اصلي باال باشد    شيلنگاگر فشار ورودي    

ال الزم اسـت كـه تعـداد خطـوط          بـا ايـن حـ     .  بايد از چندين خط در سر پمپ استفاده نمود         ،هيدروليكي

اگر فـشار   . شود، كمتر باشد   ، از تعداد خطوطي كه جهت تغذيه پمپ در نظر گرفته مي           شيلنگمنشعب از   

 شـيلنگ  كم باشد، انرژي الزم براي غالب شدن بر افت فشار ناشي از طويل بـودن                 ادر خطوط اصلي نسبت   

 ،هاي خاموش كننده آتش    مين جت ا ت  جهت گردد و در نتيجه ميزان آبي كه به پمپ مي رسد           مين نمي ات

توانـد از منـابع مختلـف تغـذيــه شـود بهتــر اسـت از يـك                   وقتـي كه يك پمـپ مي    . كافي نخواهد بود  

Collector Pumpاستفاده نمود . 

 : كار كردن در دود، حرارت يا تاريكي )5.6.5

  :شرايط كار -

زمين است، چرا كه دود و گازهـاي        بهترين محل براي مقابله با آتش، در نزديكي آن و بخصوص در سطح              

 در يـك فـضاي بـسته        ،عالوه بر اين  . داغ ناشي از حريق، تصوير كاذبي از شرايط حريق ايجاد خواهند كرد           

وقتي كه جت به آتش اصابت مي كند، ميزان زيـادي           . مثل اتاق، بدترين زمان، برخورد اوليه با آتش است        

بـا خـروج ايـن دودهـا     . ف محل خروج حركت مي كنند     طره  د كه ب  گرد  تشكيل مي  ،بخار آب و اغلب دود    

 . يافتوضعيت بهبود خواهد

  :جريان الكتريسيته )6.6.5

  شود براي ديدن اطـرافش دچـار مـشكل        كه آتش نشان وارد محل تاريك و آكنده از دود غليظ مي            زماني

 يا روشـن  افسر آتش نشاني با توجه به شرايط موجود، در مورد خاموش و      بنابراين ضروري است  . گردد مي

چراغها هميشه بايد روشن باشند مگر اينكه روشن بودن چراغها خطرساز           . نمودن برق تصميم گيري نمايد    
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از طرف ديگر، اگر در اثـر       . كند تر مي   حركت آتش نشان را در ساختمان آسان       ، زيرا وجود روشنايي   ؛باشد

برق از محـل خـود بيـرون زده         طور جدي آسيب ديده باشد و احتمال اينكه كابلهاي          ه  حريق، ساختمان ب  

در . باشند وجود داشته باشد، براي پيشگيري از تماس آتش نشان با كابلها، بايد جريـان بـرق قطـع شـود                    

 تا خارج نشدن تمـام مـردم از         ،ساختمانهايي كه رفت و آمد زيادي دارند، الزم است بدون توجه به شرايط            

چنين شرايطي مي تواند باعـث گيـر كـردن افـراد در      ساختمان جريان برق برقرار باشد، زيرا قطع برق در          

. آسانسورها گردد و اگر چراغها ناگهان خاموش شوند باعث ايجاد تشويش و آشفتگي ساكنين خواهد شـد                

 مگر اينكه مربوط به آسانسورها باشد زيـرا         ؛هر نوع جريان قوي برق بدون توجه به شرايط بايد قطع گردد           

  . خطرات بيشتري نيز در بر خواهد داشت؛ در نتيجهچنين جرياني ولتاژ بيشتري دارد

اگر بر خالف انتظار، جريان اصلي قطع شده باشد، قبل از وصل كردن مجدد جريـان، بايـد از عـدم نقـص                       

كليد اصلي بايد هميشه قبل از اينكه بـا آن كـار شـود، آزمـايش                .  اطمينان داشته باشيم   ،فني در سيستم  

را   آن ، به جاي خـاموش كـردن جريـان        است و ممكن است فرد سهو     شود زيرا داراي طرحهاي مختلفي ه     

  .روشن كند يا بالعكس

مورين آتـش نـشاني   اهاي ساختمان استفاده كرد، اسـتفاده از بـرق اضـطراري بـراي مـ           اگر نتوان از چراغ   

هـاي   اگر الزم باشد كه آتش نشان جاي خود را در ساختمان عوض كند بايد از چراغ               . ضروري خواهد بود  

 هـاي جعبـه اي      المـپ  ؛ي استفاده كند، ولـي اگـر روشـنايي ممتـد در طبقـات مختلـف الزم باشـد                  دست

(Box Lamp)، الزم به ذكر است كه در مواردي . كار گرفته مي شونده هاي مختلف پرتابل ب  نورافكنيا

شـش اسـتفاده    هاي بدون پو   كه نياز به مقابله با بخارات يا گازهاي قابل اشتعال وجود دارد، نبايد از المپ              

روند و مـي تـوان       كار مي ه  ها، ب  منظور روشن كردن پلكان يا ورودي     ه   بيشتر ب  ،هاي جعبه اي   المپ. شود

را روشن كنند و محل خـروج را نيـز           كه هر دو طرف راهرو      جايي ؛راهروها قرار داد   ها را در   اين نوع چراغ  

  . نشان دهند
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  :پيشگيري از انتشار آتش )7.5

  :  د منتشر شودآتش از سه طريق مي توان

 (Convection)ازطريق جابجايي  )1.7.5

   (Conduction) هدايتي از طريق انتقال )2.7.5

 (Radiation)از طريق انرژي تابشي  )3.7.5

 عامل قبلتركيبي از سه  )4.7.5

  ،بـا ايـن وجـود   . هاي چند طبقه، مي باشـد  بخصوص در ساختمانمهمترين عامل انتشار آتش    عامل اول،   

   :ابند يترش ميامل زير گسووسيله عه ها ب بيشتر آتش

  (Convection)ازطريق جابجايي  )1.7.5

، هر منفـذي    )2-4شكل  (كه دود و گازهاي گرم به دليل سبك بودن، تمايل به باال رفتن دارند                از آنجايي 

ـ        . را كه در سطح افقي باشد و اجازه خروج به آنها بدهد، پيدا خواهند كرد               ه مـسير طبيعـي حركـت دود ب

ه جايي كه دود و گاز داغ ناشي از شعله به طرف سقف رفته و در آنجا ب                 تا   ؛عمودي و رو به باالست    صورت  

  اگـر درهـا بـاز باشـند و نورگيرهـاي افقـي، مجـاري تهويـه، يـا                   . كننـد  صورت قارچي شكل تجمـع مـي      

كنند در محل وجود داشته باشد، دود مي تواند          ها از آن عبور مي     هايي كه لوله ها يا مجاري سيم       سوراخ

ايـن مـسيرها شـامل      . ها و يا منافذ ديگر موجود در سطح افقي برسد          رج شده و به پلكان    از طريق آنها خا   

و هـا   هايي مانند فضاي آسانسورها، راه پله ها، دريچه هاي نورگير، نورگيرهاي سقفي، تسمه نقاله                ورودي

فـضاي  هايي جهت انتقال لوله از طبقه اي به طبقه ديگـر وجـود داشـته باشـد،                   اگر كانال . باشند  مي …

 شـامل   ،بنابراين بـرآورد جزئيـات موقعيـت      .  منجر به نفوذ گازهاي داغ و گسترش آتش مي گردد          ،موجود

  توانـد باعـث انتـشار آتـش بـه صـورت عمـودي يـا از پهلـو بـه                      شناخت سريع همه مواردي است كه مي      

  . هاي مجاور گردند ساختمان
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   طرز انتشار آتش از طريق جابجايي)2-4 شكل

  : آزاد در هوايآتش سوزي -

  )2-4شكل ( .كشيده مي شود  (F) به داخل آتش،هواي سرد به علت باال رفتن دود و گازهاي داغ

  :آتش سوزي در اطاق باز -

 زيـر سـقف جمـع شـده و از           ،گازهـاي داغ  . هواي سرد از طريق پنجره و زير در به داخل كشيده مي شود            

مانند .  در وسايل چوبي مي شود     (FF)هاي كوچك   باالي در و پنجره خارج شده و باعث شروع آتش سوزي          

  .نشان داده شده است 3-4شكل آنچه در 

  

  

  

  

  

  

   در اتاق طرز انتشار آتش از طريق جابجايي)3-4 شكل
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   : بستهآتش سوزي در اتاق -

سپس سرد شده و روي زمين مي آيند، وقتـي كـه دوبـاره بـه                . گازهاي داغ در زير سقف تجمع مي كنند       

  . داغ شود،ه مي شوند، فرآيند تكرار مي شود تا تمام اتاقداخل آتش كشيد

پنجره ها در انتشار آتش نقش اساسي دارند، زيرا حرارت به سرعت شيشه ها را شكسته و باعث مي شـود                     

 گـاهي ممكـن   .كه شعله ها به بيرون كشيده شده و از آنجا به داخل پنجره هاي طبقـات ديگـر راه يابنـد                 

ه هاي نازك فلزي ب    از طرف ديگر، شيشه هايي كه در آنها سيم        . ق محفوظ بماند   از حري  ،است طبقه مابين  

توانند براي مدت قابل توجهي آتش       روند و حتي مي    شمار مي ه  كار رفته است، موانعي براي انتشار آتش ب       

  هـاي مجـاور مـي تواننـد از طريـق       اثاثيه هاي موجـود در اتـاق يـا سـاختمان        . را تحت كنترل قرار دهند    

در صـورتيكه شـعله هـا بتواننـد از اطـراف      .  هايي كه از پنجره ها عبور مـي كننـد، مـشتعل گردنـد          شعله

  .عنوان يك مانع عمل كننده ها عبور كنند، ديوارها نمي توانند ب ديوارهاي بين ساختمان

   (Conduction) هدايتي انتقالازطريق  )2.7.5

راين انتها و كناره هاي همه تيرها، لوله ها، بناب. هاي خوبي براي انتقال حرارت هستندابيشتر فلزات رسان

ها و ديگر اشياء شبيه به آنها كه در بيرون از ساختمان قرار دارند و در ساختار آنها، فلز بكار رفته  ستون

 دستگاه حرارت اعنوان مثال، اكثره ب.  مورد بررسي قرار گيرند؛توانند حرارت را انتقال دهند است و مي

شود و فضاهاي بازي كه براي عبور لوله ها در ديوارها   ساختن ساختمان نصب ميمركزي، مدتي بعد از

 دور از مواد قابل چنين لوله هايي اگر كامال. ايجاد مي شوند، مي توانند به اين ديوارها آسيب برسانند

انبوه  اين لوله ها در معرض ولي به ندرت چنين است و معموال. اشتعال قرار گيرند، خطر چنداني ندارند

لوله هاي حرارت مركزي كه  از نزديك ديوارها يا زير كف اتاقها رد شده و . مواد قابل اشتعال قرار دارند

توانند سبب انتقال حرارت   نزديك الوار و گرد و غباركف اتاقها يا قرنيزهاي چوبي قرار مي گيرند ميااكثر

  . ار، خطر بيشتري دارندلوله هاي عبور بخار نسبت به لوله هاي آب داغ كم فش. گردند
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توانند باعث گسترش  محور ماشين آالتي كه روي پايه ها قرار گرفته اند و به سقفهاي چوبي نزديكند، مي

   اثر روغن كاري آغشته به روغـن هستند كه خود در عالوه بر اين، اين محورها معموال. آتش شوند

  .ردنـدگ ، سـوزي به كف و سقف محلتواننـد باعث انتقال آتش مي

هاي بزرگ زيادي  هاي مدرن از بتن آرمه استفاده مي شود ولي هنوز ساختمان اگرچه در ساختمان

هاي انتشار حريق، از طريق  راه يكي از. وجود دارند كه بخشي از اسكلت آنها از بيم و تيرهاي آهني است

ها در معرض حرارت  ها، اين بيم در برخي ساختمان. همين بيم هاي آهني است كه رسانا مي باشند

بنابراين در .  بنابراين مي توانند هر گونه حرارتي را كه در ساختمان ايجاد مي شود، انتقال دهند.هستند

هاي چند طبقه كه حاوي ساختار و اسكلت آهني با ديوارهاي آجري هستند، خود ديوارها  ساختمان

هني مي توانند به عنوان رساناي هاي آ ممكن است در مورد انتقال حرارت، مقاومت كنند ولي قسمت

بسيار خوبي عمل كننـد و هر نوع جنس قابل اشتعـال در ساختمـان يا محوطـه مجـاور را دچـار حـريق 

، مي توانند مقدار شيـده شده اندهـاي آهنـي كه با آجـر يا بتـون پو از طـرف ديگـر، قسمت. سازنـد

هـاي مجاور انتقال   داده و سپس اين حرارت را به بخشمقاومت قابل توجهـي در برابر آتش از خود نشان

 بلكه حرارت اطراف را ؛كند ها نه تنها از گرم شدن محيط اطراف جلوگيري مي پوشش روي آهن. دهند

كه از درهاي ي هنگام. طـراف جلوگيري مـي نمايد در نتيجه از مشتعل شدن مواد ا؛به خود جذب كرده

البته درهاي آهني محكم كه . دادر  قراد، بايد آنها را هميشه مورد بررسيمقاوم در برابر آتش استفاده شو

 به عنوان موارد مقاوم در برابر آتش، محسوب  كامالدروند، نباي كار ميه هاي تجاري ب گاهي در ساختمان

خاطر گرما باد كرده و باعث ه  به دقت مشاهده و بررسي گردند چون ممكن است اين درها بدشوند و باي

  .ـور شعله از فاصلـه ميان در و چهارچوب، شـوندعب
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  :(Radiation)از طريق انرژي تابشي  )3.7.5

   است كه حرارت از يك منبع به يك دريافت كننده منتقل به صورتي ،انتقال حرارت از طريق تابش

 به. مي شود كه اين انتقال بدون مداخله محيط و يا بدون حضور واسطه ها و مواد خاص صورت مي گيرد

تابشي   امواج الكترومغناطيسي يا انرژي از نوع؛كند  گرمايي كه زمين از خورشيد دريافت مي،عنوان مثال

ثابت شده است كه اشعه هاي خورشيدي مي توانند باعث احتراق مواد قابل اشتعال گردند، . باشد مي

  .  از عدسـي استفاده شـود،كار بخصوص اگر براي اين

يكي از عوامل  رود و شمار ميه گسترش آتش ب  كه باشد، عامل مهمي درانرژي تابشي در هر مقياسي

شـدت .  از يك طرف به طرف ديگر خيابان مي گرددهاي جدي مثال مهمي است كه باعث آتش سوزي

طوريكه يك فضاي بسيار باز با دامنه و پهناي زياد، از مؤثرترين ه يابد بي تابش در واقع با فاصله كاهش م

  . شود ـوزي محسوب مينوع قطع آتش س

انرژي تابشي براي آتش گرفتن قسمتهاي چوبي پنجره ها و يا درها، از شدت كافي برخوردار است و با 

حرارت تشعشعي . تواند باعث گسترش آتش شود شكستن پنجره ها و ورود گرما و تمركز حرارت، مي

. ر نتيجه باعث بروز آتش سوزي شودميتواند از طريق پنجره ها عبور كند، بدون اينكه آنها را بشكند ود

ها، در واقع مواردي هستند كه گاهي در نتيجه تمركز اشعه  نمونه هاي كالسيك اين نوع آتش سوزي

هاي  ها يا از طريق تنگ رنگ شده موجود در پنجره هاي اتاق شيميدان هاي خورشيدي از طـريق بطري

  . دهنـد آب نوشيدني رخ مي

وسيله ميخ يا گيره هاي سربي در جاي خود محكم شده ه  نورگيرها كه باگر اين حرارت بر روي سطح

د و در نتيجه الوارهاي شوتواند باعث آب شدن گيره هاي سربي و افتادن نورگيرها  اند، بتابد حرارت مي

   به آتش سوزي ختم ، در اثر سرد نشدنمتصل به نورگير در معرض انرژي تابشي قرار گرفته و احتماال

حرارت تشعشعي ممكن است كه باعث نرم شدن يا ذوب شدن سرب موجود در شيشه ها و . مي شوند
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هاي شيشـه اي نل روند و بدين ترتيب باعث سقوط پ كار ميه پنجره هايي شود كه اغلب براي تزئين ب

 .شود

  :تركيب هر سه روش )4.7.5

در . ترش مـي يابـد    ، جابجايي و تابش، گـس     هدايت،  نوعواسطه تركيب اين سه     ه  ها، ب  اكثريت آتش سوزي  

ثير را داشـته    اد در گـسترش آتـش سـوزي بيـشترين تـ           ن و تشعشع مي توان    هدايتآتش سوزيهاي بزرگ،    

 .ولي انتقال، اغلب يك عامل كمك كننده محسوب مي گردد. باشند

 :  ديوارهاي مقاوم در برابر آتش سوزي )8.5

ديـواره  . باشـد   ضد آتش مي    بهترين روش استفاده از ديواره هاي      ،براي جلوگيري از گسترش آتش سوزي     

  . راه ارتباط آتش از يك محل به محل ديگر را مسدود سازدضد آتش، ديواره اي است كه مي تواند كامال

  :Hydrantsسيستم  )9.5

 وجود دارد كه داخل Hose Boxنام ه  همراه آنها يك جعبه بو معموالاست از خطوط آب آتش نشاني 

هاي آتش نشاني و هم در  كه هم براي پر كردن مخزن ماشين آتش نشاني و نازل قرار دارد شيلنگآن 

 مي توان همزمان همد و  شواستفاده مياست مواقعي كه آب در واحد براي مصارفي چون شستشو الزم 

 . بهره برد آنها  آتش نشاني وصل نمود و براي اطفاء حريق احتمالي از شيلنگ 3به آن 

10.5( Monitors:  

كه مناسبند  همه واحدها بر حسب نياز نصب شده اند براي مواقعي   كه در اطرافMonitorsسيستم 

 آتش را بتواند تا رسيدن واحدهاي آتش نشاني تا حدي از گسترش حريق جلوگيري كرده و هم اپراتور

   .كنترل نمايد
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 :آتش تعاريف مهم در ايمني  )11.5

- LFL) Low Flammable Limit(: در  كه اگـر  كمترين ميزان گاز قابل اشتعال در محيط است

براي هر ماده مقـدار خـاص       .  و گرما به مقدار كافي فراهم شود؛ مي تواند آتش بگيرد           هوانزديك آن،   

 .حجمي است %5.3مثال براي متان . خود را دارد

- UEL )Upper Explosion Limit(  يا (Highest Explosion Limit) HEL:  

 و گرما به مقدار كـافي فـراهم         هوادر نزديك آن،    در محيط است كه اگر       ترين ميزان گاز قابل اشتعال    بيش

 باشـد؛ آتـش سـوزي و        LFL و كمتر از     UELاگر مقدار گاز در محدوده باالي       . شود؛ انفجار رخ مي دهد    

 . دهدانفجار رخ نمي

- (Lower Explosion Limit) LEL :  

 مقدار كافي فراهم  و گرما بههوادر نزديك آن، اگر كمترين ميزان گاز قابل اشتعال در محيط است كه 

 .شود؛ انفجار رخ مي دهد

 قرار HEL و LEL بين ،شرط ايجاد آتش اين است كه درصد گازهاي قابل اشتغال نسبت به اكسيژن

 HEL  كمتر باشد به علت كمبود گاز و اگر درصد گاز ازLELگاز از درصد  در صورتي كه .داشته باشد

گازها و .  آتش به وجود نخواهد آمد،ر صورت ايجاد جرقهحتي د) اكسيژن( كمبود هوا علتبيشتر باشد به 

  . متفاوت مي باشند HELو  LELمواد مختلف داراي 

 :  در محيطH2Sخطرات وجود  -6

H2Sستتر از هوا سنگين .است بي رنگ ي گاز. S.G = 1.89و بوي تخم مرغ گنديده مي دهد  .

در صورت استشمام اين . است اين گاز  مربوط به،بيشترين خطرات ناشي از گازهاي سمي در پااليشگاه

 از اينرو در بعضي جاها . حس بويايي انسان مختل شده و ديگر قادر به كنترل اعصاب خود نمي باشد،گاز

   ساعت 8 براي مدت ppm 10حداكثر غلظت مجاز آن در هوا .  گاز اعصاب هم گفته مي شود،به آن
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 باعث سوزش چشم، سردرد ppm 100 در غلظت .در اين غلظت، حس بويايي اشباع مي شود. مي باشد

 در غلظت  .باعث ضعف، سستي و كرختي مي شود ppm 600-100 در غلظت .و سرفه مي شود

1000 ppmرگ مي شود، با يك نفس باعث م.  

  : برخي از قوانين رانندگي در پااليشگاه -7

 .در محوطه پااليشگاه، سبقت گرفتن ممنوع است -

 . استkm 20 حداكثر سرعت در مناطق اداري -

 . استkm 35 سايت پااليشگاهحداكثر سرعت در  -

 .پارك كنند) برعكس (Reverseماشين ها بايد به صورت  در محل پاركينگ، -
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   :124 و 123سيستم هاي ايمني موجود در واحد هاي  -8

 : 123واحد  )1.8

  كيلويي گاز خشك12كپسول جعبه حاوي يك يك  )1.1.8

  Hose Boxيك  )2.1.8

   A : MAC 1324رسور  در كنار كمپMACيك  )3.1.8

يعني اگر دو تاي .  هستندof 3 Voting 2 هر دسته سه تايي آنها،  :1CGDدوازده تا  )4.1.8

 . آنها وجود گاز را تشخيص دهند؛ آالرم آن فعال مي شود

 CGD1304, CGD1305, CGD1306 :سمت فيلترهاي ورودي  A كمپرسور نزديك •

  B : CGD1307, CGD1308, CGD1309 كمپرسوركنار •

  C: CGD1310, CGD1311, CGD1312  كمپرسوراركن •

 : 114 و كمپرسورهاي هواي واحد 123 هاي بين كمپرسورهاي هواي واحد Platformروي  •

CGD1313, CGD1314, CGD1315 

   :124واحد  )2.8

  .شته است وجود نداMAC  وDetectorنياز به  آندر نزديكي به دليل شرايط عملياتي اين واحد، 

  

  
  
  
  
  
  

                                           
1 Catalytic Gas Detector 
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  جم فصل پن  

Case Study  
  

  
  

  )ارائه چند پيشنهاد براي بهره وري بهتر و بررسي جزئيات چند مورد از تجهيزات( 
  

  و پيشنهاد رفع آنها بررسي عوامل آن، 123آلودگي صوتي در واحد  )1
 ها رفع آنبررسي روش هايو  123واحد مشكالت احتمالي خشك كن هاي  )2
 (Steam Trap)ساختمان و طرز كار تله هاي بخار )3
 123هاي واحد Moisture Seperator پيشنهاد بهبود )4
  124 و 123 شرح كار آنااليزرهاي واحد-انواع آنااليزرها )5
 توليد نيتروژن با استفاده از فرايند غشايي )6
  و پيشنهاد بهبودتانك هاي نيتروژن )7
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  :هاپيشنهاد رفع آنو آن بررسي عوامل ، 123آلودگي صوتي در واحد  )1

با توجه به اينكه حفظ ايمني پرسـنل   . وجود دارد آلودگي صوتي است     123در واحد   يكي از مشكالتي كه     

  شاغل در پااليشگاه يكي از اهداف شركت مجتمع گاز پارس جنـوبي مـي باشـد بـه بررسـي ايـن مـسئله                        

ابتدا صوت را تعريف كرده و از مضرات آن و تاثيرات آن بـر انـسان خـواهيم نوشـت؛ سـپس                      . مي پردازيم 

در نهايت علل .  انجام شده است؛ ارائه خواهيم داد 124 و 123كه در واحد هاي ي يزه گيري هانتايج اندا

  .خواهد شد مهم ايجاد آلودگي صوتي در اين واحدها بررسي شده و راه حل هاي كاربردي ارائه

  :Soundصوت  )1.1

ه قابل انتـشار در     اگرچ(، شكلي از امواج مكانيكي طولي هستند كه عموما در هوا منتشر شده              امواج صوتي 

بـه  بنابراين  . و در برخورد با گوش انسان شنيدن را ايجاد مي كنند          ) تمام محيط هاي مادي نيز مي باشند      

عوامـل محدودكننـده    .  صوت اطالق نمـي شـود      ؛امواجي كه قابليت شنيدن آن توسط انسان ميسر نيست        

حـيط االسـتيك كـه تحـت        صوت از نوسانات ممتـد يـك م       . فركانس و بلندي است    ،صوت براي درك آن   

   بـه وجـود     ؛شرايطي باعث ارتعـاش مولكـول هـاي هـواي مجـاور و تغييـر مـداوم فـشار هـوا مـي گـردد                        

  .مي آيد

 :مشخصات امواج صوتي )1.1.1

 فركانس -

 )پريود(زمان تناوب  -

 سرعت صوت -

 تقسيم بندي اصوات با توجه به فركانس )2.1.1

 :امواج صوتي با توجه به فركانس به سه دسته زير تقسيم مي شوند 

 )دون شنوايي انسان(امواج مادون صوت  -
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 )شنوايي انسانطيف (رديف شنوايي  -

 )وراء شنوايي انسان(امواج ماوراء صوت  -

 :انواع صوت  )3.1.1

رديف شنوايي انسان را مي توان با توجه به زاويه ديد به دسته بندي هـاي مختلـف تقـسيم كـرد كـه در                         

 .اينجا به چند مورد آن اشاره مي شود

 ).صوت ساده، صوت مختلط(ر شكل امواج انواع صوت از نظ -

 .)موسيقي، غير موسيقي(انواع صوت از نظر احساس فيزيولوژيك  -

 :كميت هاي اندازه گيري صوت  )4.1.1

 ت، توان، فشار و امپدانسدش: كميت هاي فيزيكي  -

 تراز فشار، تراز شدت و تراز توان صوت: كميت هاي لگاريتمي  -

   :Noiseصدا  )2.1

روي شنونده اثر ناخوشايند مي گذارد و در صورت عدم كنترل مي توانـد              صدا بخشي از صوت است كه بر        

صدا را مي توان به صورت هـاي  . بر روي سيستم شنوايي انسان اثرات نامطلوب و غير قابل برگشت بگذارد         

  .مختلف تقسيم بندي نمود كه در اينجا به ذكر يك نمونه اشاره مي شود

 :انواع صدا از نظر زمان تداوم  )1.2.1

 نواختصداي يك -

 صداي متغير -

 صداي منقطع -

 صداي كوبه اي -
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  :Source of noiseمنابع صدا  )2.2.1

  .را مي توان به صورت هاي مختلف تقسيم بندي كرد  وسايل توليدكننده صدا كلي،به طور

 صداي حاصل از ترافيك -

 صداي ناشي از كارخانه هاي صنعتي -

 صداي ناشي از فعاليت هاي ساختماني -

  و عموميصداي ناشي از مراكز تجاري -

 :اندازه گيري سروصدا  )3.2.1

ايـن  .  كميت هاي معيني را ارائه مي كند كه اصوات را توصيف و درجه بندي مي كند                ،اندازه گيري صوت  

انـدازه گيـري   . اندازه گيري ها مي تواند فوايدي از قبيل بهبود اكوستيك سـاختمان را در برداشـته باشـد              

چه بايد به خاطر داشـته       اگر. نده را ميسر مي سازد    صوت همچنين تحليل علمي و دقيق صداهاي آزار ده        

 درجه آزاردهنـدگي را نمـي تـوان بـه طـور             ،باشيم كه به دليل تفاوت هاي فيزيولوژيك و رواني بين افراد          

اما اين اندازه گيري ها يك معيار علمي براي مقايسه صداهاي آزاردهنـده             . علمي براي هر فرد تعيين كرد     

  .ا عرضه مي كندتحت شرايط مختلف را به م

اندازه گيري صوت همچنين معيار واضحي از اينكه چه وقت يك صدا ممكن است باعـث آسـيب زدن بـه                     

ميـزان آسـيب    . شنوايي شود را ارائه مي كند و اقدامات اصالحي را كه بايد صورت گيرد عرضه مـي كنـد                  

ه گيـري مـي كنـد تعيـين     شنوايي را مي توان به وسيله اديومتري كه حساسيت شنوايي يك فرد را انـداز         

 بخش مهمي از برنامه مراقبت از شنوايي است و باالخره اندازه گيـري و               ،گيري صوت  بنابراين اندازه . نمود

  .  ابزار تشخيص نيرومندي در برنامه هاي كاهش صدا مي باشد،تحليل صوت
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 :انواع مطالعه صدا  )4.2.1

در ساده ترين نوع مطالعـه كـه مطالعـه          . دارد بستگي به نوع مطالعه صدا       ،كاربرد وسايل اندازه گيري صدا    

 از دستگاه ترازسنج صوت براي سنجش صدا استفاده مي شود و در يك مطالعـه كلـي                  ؛مقدماتي مي باشد  

مطالعـه  در يـك    .  نياز مـي باشـد     ،)آنااليزر( به دستگاه ترازسنج صوت و دستگاه تجزيه كننده صوت           ،صدا

 . احتياج به اديومتر و دوزيمتر نيز مي باشد؛د ارزشيابي صورت مي گيربرايتحقيقاتي، كه 

 :دستگاه هاي اندازه گيري صدا  )5.2.1

مهمترين و اساسي ترين دستگاه انـدازه گيـري صداسـت و     : (Sound Level Meter)ترازسنج صوت 

سيستم هاي اندازه گيـري     . سان به صوت مي دهد    نطوري طراحي شده كه پاسخي تقريبا مشابه با گوش ا         

 متفاوتند ولي هر سيستم شـامل ميكروفـون، يـك    ،عي وجود دارند كه گرچه در جزئيات   صوت بسيار متنو  

  .قسمت پردازنده و يك قسمت قرائت خروجي است

مناسـب تـرين نـوع ميكروفـون        . ه يك سيگنال معادل تبديل مي كند      ميكروفون سيگنال هاي صوتي را ب     

ريكي كه به وسـيله ميكروفـون توليـد         سيگنال الكت .  ميكروفون خازني مي باشد    ،براي ترازسنج هاي صوت   

  .تقويت مي شود به وسيله يك پيش تقويت كننده ، خيلي كوچك است بنابراين قبل از پردازش؛مي شود

سيگنال ممكن است از يـك مـدار تنظـيم    . پردازش هاي مختلفي ممكن است بر روي سيگنال انجام شود       

ن به فركانس به همان طريـق گـوش انـسا        ن  عبور داده شود، ساختن يك مدار الكترونيكي كه حساسيت آ         

 اين امر سه مشخصه استاندارد شده بين المللي را تحت عناوين شـبكه هـاي                .نسبتا ساده است  تغيير كند   

A ،B و C استبه وجود آورده .  

 پايين طراحي شـده  (SPL) وسيعي دارد و براي استفاده در ترازهاي فشار صوتي  كاربرد Aامروزه شبكه

زيـرا شـبكه    .  مي باشد  C و   B بخاطر عدم نتيجه دلخواه بوسيله شبكه هاي         ،Aوسيع شبكه   كاربرد  . است

B   و C     در بهداشـت   .  در حاليكه اصوات اغلب مركب هستند      ؛كاربرد دارند ) تن خالص ( براي اصوات تكفام
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اگـر فقـط   . كه بستگي بـه هـدف دارد  C  وAبيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد؛ شبكه صنعتي دو شبكه 

 استفاده مي شود چون اين شبكه طوري طراحـي          A از شبكه    ؛دازه گيري در منطقه شنوايي كارگر باشد      ان

 مطالعـات بـه منظـور كنتـرل صـدا و            چـه شده است كه حساسيت آن شبيه به گوش انسان است اما چنان           

  به واقعيـت نزديـك تـر و تنهـا          Cشبكه  .  استفاده مي شود   Cارزشيابي منبع صوت صورت گيرد از شبكه        

   در فركـانس  C و  A،Bسـه شـبكه    .شبكه اي اسـت كـه تـراز واقعـي فـشار صـوت را نـشان مـي دهـد         

 .هرتز نسبت به صوت حساسيت يكنواخت دارند 1000

 ) :آنااليزر(دستگاه تجزيه كننده صدا  )6.2.1

افـت شـنوايي يـا      در بررسي هاي صدا الزم است كه توزيع فشار صوتي با فركـانس مـشخص شـود چـون                    

بنـابراين  . غيير خواهد كـرد   شي از سروصدا، تداخل در مكالمه و غيره با تغييرات فركانس ت           ناراحتي هاي نا  

. باندهاي مختلف با استفاده از دستگاه تجزيه كننده صدا انجـام مـي دهنـد   اندازه گيري فشار صوتي را در       

س هاي هشت گانه اكتاوباند عبارت است از باندي كه هريك از فركان  .  ترين باند، اكتاوباند مي باشد     معمول

 مراكز اين فركانس ها را مي نويسند كـه          معموال. آن حد فركانس بااليي دو برابر حد فركانس پاييني است         

   .31.5 – 63 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 – 4000 – 8000 – 16000: عبارتند از

 :استانداردهاي صدا  )7.2.1

علت اصـلي   . وع بحث و تبادل نظر بوده است       سال هاي متمادي موض    ،تعيين استانداردهاي صدا در صنعت    

  اين تبادالت قبول اين واقعيت بوده كه مواجهه بيش از حد با صدا بـراي حـس شـنوايي و انـدام مربوطـه                        

مقدار زيادي به انرژي صوتي جـذب شـده توسـط گـوش بـستگي               به  ميزان وسعت صدمه،    . آور است  زيان

ش در فواصل بين دفعات مواجهه با صدا، تغييرات پي          ولي مكانيسم ترميم و بهبودي خودبخودي گو      . دارد

در پي در تراز فشار صوت در محيط كار و تفاوت حساسيت و مستعد بودن افراد مختلف مشكالت اساسي                   

  زيـرا عوامـل فـوق در صـحت         . ميزان افت شنوايي به وجـود مـي آورد        را در تعيين ميزان صدمه يا تعيين        
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 ،قدم اصلي در جهت كاهش افت دائم شنوايي در محيط كـار           . مي گذارد اندازه گيري ها و بررسي ها تاثير        

 از مقررات و قوانيني كه در خصوص محيط هـاي كـار            .استد مجاز و قابل قبول مواجهه با صد       تعيين حدو 

  :شده استفاده كرده و استنباطي كه از اين قوانين داريم اين است كه وضع 

 .و كوتاه مدت استگاه سرو صداي دائم مضرتر از سرو صداي گاه به  -

 .سروصداي زير آزاردهنده تر از سروصداي بم هستند -

 .دسرو صدايي كه منشا مكانيكي دارد آزاردهنده تر از سروصدايي است كه از طبيعت منشا مي گير -

 .آزار سر و صدا به دفعات آن بستگي دارد -

  اعـث آزار بيـشتر     آزار سر و صدا در سـاعات مختلـف شـبانه روز يكـسان نيـست و معمـوال شـبها ب                      -

چرا كه محيط را كامال سكوت فراگرفته است و اگـر سروصـدايي ايجـاد شـود باعـث آزار                    . مي گردد 

 مقدار سر و صدا را پايين تر بياوريم          و حتي پيشنهاد مي شود كه براي شيفت شب         بيشتر مي گردد  

 . يا زمان كار را در شيفت هاي شب كوتاه تر كنيم

 - A.C.G.I.H - N.I.O.S.H استانداردهايي ماننـد     .تلف متفاوت هستند  استانداردها در كشورهاي مخ   

O.S.H.A و  I.S.O        چيزي كه مالك عمل است اين است كـه بايـد مبنـا و               را در مورد سروصدا داريم و

 امـا ايـن   . استاندارد را مشخص كنيم و هميـشه آنهـا را بـه عنـوان يـك مـرز تـشخيص در نظـر بگيـريم                        

  .ه عنوان يك عامل قطعي در نظر گرفته شونداستانداردها نمي توانند ب

  رل اسـتفاده كنـيم چـون اسـتانداردها را بـر اسـاس زمـان        تاز استانداردها مي توان به عنوان يك اصل كن       

  .نوشته اند و زمان به عنوان يكي از اقدامات فردي است كه به عنوان كنترل سر و صدا داريم

 روز  5 ساعت كار و     8اين سازمان براي    .  پيروي مي كنيم   A.C.G.I.Hدر ايران از استانداردهاي سازمان      

مقدار دسي بـل صـوت در محـيط،         اين استانداردها با توجه به      .  دسي بل مشخص كرده است     85در هفته، 

   . درآن محيط را مشخص مي كنندساعات كارمقدار 
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  .  آورده شده است، چند مورددر جدول زير

 1/8 1/4 1/2  1  2  4  8  حداكثر مدت كار در روز برحسب ساعت

 115  110 105 100  95  90  85   صدا برحسب دسي بلاستانداردحد 

 دسي بـل در جـدول       85 ساعت كار در روز بر اساس معيار         8همچنين استاندارد صداي تجزيه شده براي       

  :زير آورده شده است 

 8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 31.5 (HZ)فركانس 

 حد استاندارد صدا

  دسي بل  بر حسب
86  85  85  86  88  96  96  96  96  

 

 :اثرات صدا بر انسان  )8.2.1

البتـه  . ء داشته باشد  صدا به صورت امواج مكانيكي مي تواند بر كل بدن از جمله دستگاه شنوايي تاثير سو               

 زماني مي تواند اهميت داشته باشد كه سبب اختالل فيزيولوژيك در بـدن              اين تاثير از نظر اپيدميولوژيك    

  .محيط هاي كاري نيز صدا از اين ديدگاه مورد توجه خاص قرار مي گيرددر . دشو

  :اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه مي باشد 

 .بعدا به تفصيل بحث خواهد شد: صدمه به دستگاه شنوايي  )1.8.2.1

  مكالمه در محـيط هـاي كـاري بـه عنـوان يكـي از راه هـاي ارتبـاط                    : تداخل با مكالمه     )2.8.2.1

ــ  ــه در ص ــانس هــاي حــدود مكالمــه   مــي باشــد ك ــه مخــصوصا در فرك  ورت وجــود صــداي زمين

(1000-4000 HZ)نيـز    مي تواند بين افراد را از طريق كالمي مختل سازد و باعث بروز اشتباه و

 . محاسبه و مورد توجه قرار مي گيرد،، تراز تداخل با مكالمه نيزادر ارزيابي صد. حوادث گردد

كنترل تطابق و تعقيب اشياء بهم مـي خـورد و   صدا،  جهه بادر موا: اثر روي اندام بينايي   )3.8.2.1

 .عكس العمل به نور كم مي شود
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 ).گيجي، تهوع، اختالل در راه رفتن(اثر برسيستم تعادلي  )4.8.2.1

خواب و روابط اجتماعي، خانوادگي و خـصوصا هنگـامي           مانند اثر بر  : ناراحتي اجتماعي    )5.8.2.1

افرادي كه دچار افت دائم شنوايي شوند ميـل         . كه افت شنوايي به ناحيه مكالمه سرايت نموده باشد        

 .دارند اين عارضه مخفي بماند؛ لذا در مناسبات اجتماعي كمتر شركت مي نمايند

امل اختالالت و حتي دردهـاي شـكمي و ترشـح           شاثر بر دستگاه گوارش     : اثرات عصبي    )6.8.2.1

 .زياد اسيد معده و تشديد بيماري هاي مرتبط

.  روي نگهداري سديم در ادرار نقش محدودكننـده دارد مخصوصا: اثر روي الكتروليت ها     )7.8.2.1

 .مواجهه با صدا در تطابق با گرما نقش منفي دارد

 .شامل كاهش راندمان كار و افزايش ريسك حوادث مي باشد: اثرات جانبي  )8.8.2.1

مطالعات نـشان   . ان، تحريك پذيري و اختالالت رواني مي باشد       هيجشامل  : اثرات رواني    )9.8.2.1

 .ه با صدا مواجه هستند بيشتر به اختالالت رواني دچار مي گردندداده است كه افرادي ك

صدا مي تواند باعث تحريك عصبي شده و ضربان قلب، فشار          : اثرات فيزيولوژيك عمومي     )10.8.2.1

خون و مصرف اكسيژن و تعداد تنفس را افزايش دهد كه اين تغييرات بر عملكرد دستگاه هاي بدن                  

اني كه بيماري هاي قلب و عـروق دارنـد و همچنـين زنـان               اين عوارض براي كس   . اثر نامطلوب دارد  

 .باردار بسيار خطرناك است

براي همه افراد چه در محيط كار، چه در اجتماع، اثر ذهني صدا يكسان               : دااثر ذهني ص   )11.8.2.1

نبوده و افراد مختلف از نظر رواني و عصبي آن يكسان تحت تاثير قرار نمي گيرند لذا ممكـن اسـت                     

ايـن عامـل    .  قابل تحمل و براي بعـضي ديگـر آزاردهنـده باشـد            ،ي بعضي افراد  يك صداي واحد برا   

 . ترازهاي باال نيز نيستمستقل از تراز فشار است و منحصر به
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 : صدمات صوتي به دستگاه شنوايي  )9.2.1

  : طور عمده شامل چند اثر مي باشده اين صدمات ب

 1افت موقت شنوايي -

 2افت دائم شنوايي -

 . بيان مي شوند3"افت شنوايي ناشي از صدا"، هر دو تحت عنوان كلي افت موقت و دائم شنوايي

 4ضربه صوتي -

  5وزوز گوش  -

  : افت موقت شنوايي )1.9.2.1

كه فرد به طور اتفاقي يا به صورت        موقت شنوايي زماني اتفاق مي افتد       تغيير موقت آستانه شنوايي يا افت       

اين تغيير به صورت افـزايش آسـتانه        . اشد دسي بل مواجهه داشته ب     65با امواج صوتي باالتر از      غير شغلي   

 شـخص احـساس سـنگيني و        ،در ايـن عارضـه    . شنوايي مي تواند از چند دسي بل تا ده ها دسي بل باشد            

ويژگي اين آسيب اين است كه موقت بوده و پس از قطع مواجهه با صـدا، عمـدتا در             . كيپي در گوش دارد   

 داشـته و محـدوده      TTS اثر كمتري در ايجاد      ،پاييناصوات با فركانس     .مدت چند ساعت بهبود مي يابد     

 گـردد،  TTSحداقل تراز فشاري كه مي توانـد باعـث ايجـاد    .  بيشترين اثر را دارند،KHZ 6-2فركانس 

65db عارضه  .  استTTS            به تراز فشار صوت و مدت مواجهه مي تواند از چند ساعت تا چند هفته طـول 

 .بكشد

  : افت دائم شنوايي )2.9.2.1

  . افت دائم تبديل مي شودههه با صدا تكرار گردد و به صورت دائمي در آيد؛ افت موقت ب مواجچنانچه
                                           

1  TTS-hift Shreshold Temporary T 
2  PTS -hift Shreshold Tanent ermP 
3  NIHL-oss Learing Hnduced Ioise N  
4 Acoustic Throuma 
5 Tinitus 
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 بلكه در اثر تخريب سلول هاي مژك دار اندام كرتي صـورت             ، اين افت نه در اثر خستگي دستگاه شنوايي       

ـ     هستند   PTSافرادي كه دچار    .  ندارد به دنبال  بهبودي   ،مي گيرد و اغلب    ن طـور همزمـا   ه  ممكن اسـت ب

 جهـت  ، ، كـارگر را صـبح روز بعـد از كـار         PTSبراي مشخص كردن مقدار واقعي      .  نيز باشند  TTSدچار  

  .دفرستنشنوايي سنجي هدايت مي 

 شروع مي گردد و ميزان آن بـسته بـه عوامـل    Hz 4000افت دائم شنوايي در اثر صدا عمدتاً از فركانس 

  و  شامل سن، سابقه كار، نـژاد، تغذيـه        ،همخصوصيات فردي م  . مختلف فردي و محيطي متفاوت مي باشد      

  .بيماري ها است

مسموميت با اكسيد كـربن، جيـوه، فـسفر، سـرب و برخـي داروهـا نظيـر استرپتومايـسين، ساليـسيالت،                    

ضـربه بـه سـر،    .  تشديد نمايدجنتامايسين نيز مي تواند با ايجاد كم شنوايي اثر صدا را بر دستگاه شنوايي            

عوامل محيطـي مـؤثر بـر       . هاي غيرشغلي نيز مي تواند دليل افت شنوايي باشد         ها و برخي بيماري    عفونت

  .افت شنوايي شامل نوع صدا، تراز فشار صوت و مدت زمان مواجهه روزانه فرد مي باشد

شنوايي خود نمـي گـردد حتـي         ، فرد در ابتدا متوجه كاهش        4KHzعلت شروع افت از نواحي اطراف       ه  ب

الزم به ذكر اسـت اگـر       . مايد كه به صداي محيط كار خود عادت كرده است         ت به اشتباه اظهار ن    ممكن اس 

چه در محدوده خاصي از تراز فشار صوت ممكن است استخوانهاي گـوش ميـاني عمـل تطبيـق را انجـام                      

زماني فرد متوجه افت شـنوايي      .  با صدا نيست   دهند ولي دستگاه شنوايي هرگز قادر به تطابق فيزيولوژيك        

ر مكالمه و ارتباط اجتماعي او محدوديت ايجاد شده باشد، در چنين شرايطي شـخص               خود مي شود كه د    

   شــده اســت كــه عمــدتاً بــراي بهبــودي بــه درمــان جــواب         1دچــار درجــاتي از كــري شــغلي   

 توسط اديوگرام صنعتي معلوم مي گردد كه در آن ميزان افـت و درصـد معلوليـت                  PTSمقدار  . نمي دهد 

  .دستگاه شنوايي تعيين مي گردد

                                           
1 Occupational diffness 
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براساس تقسيم بندي مؤسسه ملي استاندارد آمريكا و آكادمي گوش و حلق و              : محدوده هاي افت شنوايي   

  : معرفي شده است2000 تا 500محدوده زير براي افت دائم در فركانسهاي ) 1965(بيني امريكا 

 . دسي بل كم شنوائي تلقي نمي شود25هر گوش كمتر از افت  •

 .شنوائي جزئي دسي بل كم 40 تا 25افت بين  •

 . دسي بل كم شنوائي ماليم55 تا 40افت بين  •

 . دسي بل كم شنوائي متوسط70 تا 55افت بين  •

 . دسي بل كم شنوائي شديد90 تا 70افت بين  •

   . دسي بل ناشنوائي عميق يا كري دائم90افت بيش از  •

  :1ضربه صوتي )3.9.2.1

زهاي خيلـي بـاالي فـشار صـدا ماننـد           اين عارضه منحصرا در اثر يك مواجهه يا چند مواجهه نسبي با ترا            

) آسـيب رسـان  (ترازها، ترازهاي صـداي تروماتيـك   صداي مربوط به انفجارات به وجود مي آيد كه به اين      

شنوايي مي باشـد، صـدمه مكـانيكي        اندام  به محض مواجهه با اين صدا كه خارج از تحمل           . گفته مي شود  

كننده قطعات استخواني بـه يـك يـا چنـد عـضو از       بافت هاي متصل  نظير پارگي پرده صماخ يا صدمه به      

مـواردي از  . نتايج اين مواجهه شديد بوده و نياز به توجه درمـاني فـوري دارد  . اندام شنوايي وارد مي گردد  

در مواجهـه بـا مـوج هـاي بـسيار           . ضربه هاي مكانيكي به گوش نيز مي تواند سبب چنين عوارضي گردد           

برخـي افـراد پـس از       . حتي بافت مغز نيز از آسـيب در امـان نيـست           بزرگ فشار صوتي اندام هاي ديگر و        

  . دچار آسيب هاي مغزي و حمالت متناوب ناشي از آن مي گردند،مواجهه با انفجارات

  

 

                                           
1 Acoustic Throuma 
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  :1 وزوز گوش )4.9.2.1

 و يا ضربه صوتي مي باشد و شخص همواره دچار احساس وزوز در يك يا                PTSاين عارضه به طور توام با       

وزوز گـوش حتـي در سـاعات اسـتراحت و           . ي كه تحمل آن بسيار مشكل اسـت       گوش گرديده به طور    دو

اين عارضه حتي ممكن است سبب عوارض روانـي نيـز   . سكوت نيز به شدت فرد را مورد آزار قرار مي دهد 

انواع صداهايي كه فرد در گوش خود احساس مي كند متفاوت است ولي آنهـا را بـه                  در اين عارضه    . گردد

در نوع اول، شخص اصوات بـم و        . انس پايين و وزوز فركانس باال تقسيم بندي نموده اند         دو گروه وزوز فرك   

 .در حالت دوم اصوات زير را در گوش خود احساس مي كند

 :كنترل صدا  )10.2.1

كنترل (كاركنان بوده و شامل روش هاي كنترل مديريتي       كنترل صدا به منظور كنترل اثرات آن و راحتي          

  .استو كنترل فني ) زمان مواجهه

  : ها شامل مراحل زير است شاين رو: روش هاي عمومي كنترل فني  -

  :كنترل در منبع صوتي )1.10.2.1

ساخت دستگاه و نـصب انبـاره       مي توان از    اين روش معموال از طراحي دستگاه شروع مي شود براي مثال            

ضـربه اي  اي هيدروليكي به جاي نيوماتيكي و ههاي اگزوز روي موتورهاي درون سوز، استفاده از سيستم  

اگر چه شركت هاي سازنده تمايل به ساخت        .  نام برد  در پرس ها كه در كنترل صدا اهميت ويژه اي دارند          

 موارد مي توان صداي دستگاه هاي در حال كـار را نيـز    دستگاه هاي با صداي كمتر دارند ولي در بسياري        

 همچنين كشف علت هاي ايجاد و       با تغييراتي در ساختمان آنها، اصالح چگونگي كار دستگاه، عيب يابي و           

  .كنترل نموديا تشديد صدا، 

  

                                           
1 Tinitus 
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  :روش هاي عمده كنترل صدا در منبع  -

 انتخاب صحيح دستگاه متناسب با فرايند توليد ∗

 نگهداري صحيح دستگاه ها ∗

 محل و نحوه استقرار دستگاه ∗

 كنترل ارتعاش ∗

 نصب كاهش دهنده هاي صدا بر روي دستگاه ∗

 تغيير در اجزاء و كار دستگاه ∗

 محصور كردن دستگاه ∗

  : كنترل در مسير انتشار صوت )2.10.2.1

در صورتي كه كنترل صدا در منبع ميسر نباشد؛ جلوگيري از انتقال يا انتـشار صـدا يـا بـه عبـارت ديگـر               

اصـوال ايـن   . مورد توجه قـرار مـي گيـرد   كه خود شامل چند شيوه است؛   كنترل آن در مسير انتشار است       

  .و ايزوالسيون صوت در مصالح مي باشدروش مبتني بر دو خاصيت جذب صوت 

 :روش هاي عمومي كنترل صدا در مسير انتشار  -

 مجزا نمودن منابع اصلي صدا از ساير منابع ∗

 جداسازي بخش هاي پر سروصدا از ساير بخش هاي كارگاه ∗

 كنترل صدا مبتني بر جذب صدا ∗

 كنترل مبتني بر ايزوالسيون صوتي ∗

 دفاع صوتي ∗

  كاركنانايجاد پناهگاه صوتي براي ∗
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  :حفاظت فردي )3.10.2.1

حفاظت فردي از دستگاه شنوايي، همـواره بـه عنـوان راه            . راه براي كنترل صداست    آخرين   حفاظت فردي 

اين تكنيك ترجيحا براي ساعاتي كه كارگر با بيشترين تراز          . حل كمكي يا موقت توام با موفقيت مي باشد        

 بـه صـورت موقـت از كـار افتـاده انـد مجـاز        فشار مواجه است و يا در زماني كه سيستم هاي كنترل صدا           

صورتي كه كارگر مجبور باشد براي طول شيفت كاري و بطـور هميـشگي از وسـايل                 در  . شمرده مي شود  

حفاظت شنوايي استفاده نمايد؛ مشكالتي را خواهد داشت كه مانع ادامه همكاري او در طرح كنترل صـدا                  

ستفاده از وسيله حفاظت فردي و ايجاد عوارض پوستي در          مهمترين آنها ناراحتي كارگر هنگام ا     . مي گردد 

  .ايجاد حساسيت در پوست مي باشداطراف الله گوش يا عوارض مجراي شنوايي به دليل 

در شرايطي كه فرد مجبور به استفاده از وسايل حفاظت فردي باشد؛ بايد در انتخاب وسـيله كمـال دقـت                     

 بايد متناسب با شرايط صداي محيط از نظر كاهش تـراز و             عالوه بر كيفيت و راحتي، وسيله     . معمول گردد 

همچنين آموزش هاي الزم جهت استفاده مطلوب به كـارگر داده           . متناسب با فركانس صداي محيط باشد     

جنس مواد به كار رفته براي وسيله حفاظت شنوايي بايـد از نـوعي باشـد كـه ايجـاد حـساسيت در                       . شود

  : ي دارد انواعحفاظ هاي گوش . پوست ننمايد

  : 1حفاظ روگوشي -

اين وسيله شامل يك محافظ است كه روي الله گوش را مي پوشاند كـه در محـل تمـاس سـر بـه علـت                          

اين حفـاظ هـا بـر اسـاس مشخـصات فنـي خـود در                . خاصيت ارتجاعي كه دارد كامال درزبندي مي شود       

قادر به كنترل صدايي است اين نوع حفاظ فقط     .  مقادير متفاوتي را كاهش مي دهد      ،فركانس هاي مختلف  

ولي امكان انتقال صدا از طريق استخواني به وسيله جمجمه          . ك عمدتا از طريق هوايي به گوش مي رسند        

زيبايي ظاهري نمي تواند دليل بر      . نكته بسيار مهم در انتخاب اين نوع، كيفيت آنهاست        . كنترل نمي شود  

                                           
1 Ear Muff 
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نترل صدا در آنها اعـالم و يـا بـه تاييـد مراجـع      كيفيت مناسب آنها باشد و در صورتي كه مشخصه فني ك     

در صورتي كه اين وسـيله بـراي كنتـرل محـدوده خاصـي از               . رسمي نرسيده باشد ارزش حفاظتي ندارند     

 .فركانس باشند مي توان با توجه به مشخصات فني نوع مناسب را انتخاب نمود

  : 1حفاظ توگوشي -

ل موثر در كنترل صدا مي باشد كه داخل مجراي گوش           اين وسيله يك جسم نرم قابل اتساع و در عين حا          

ميزان كاهش كلي صـدا و همچنـين        . قرار مي گيرد و مي تواند به ميزان قابل توجهي صدا را كاهش دهد             

 قرارگيـري در مجـراي گـوش بـه شـكل مجـرا               هنگام .ايد توسط سازنده اعالم شده باشد     در فركانس ها ب   

وگوشي دوگوش با يك بند مخصوص به هم متـصلند كـه خـارج              حفاظ ت . درآمده و آن را مسدود مي كند      

نكته اساسي در استفاده از ايـن حفـاظ هـا رعايـت بهداشـت فـردي و نحـوه              . كردن آنها را آسان مي كند     

اين وسيله به هيچ عنوان نبايد به صورت مشترك با سايرين استفاده شـود و هـر                 . استفاده از آن مي باشد    

بـه نتيجـه    بـراي دسـتيابي     .  در نگهداري و بهداشت آن بكوشد       داشته و  بايد حفاظ مخصوص به خود    فرد  

بـراي  . مطلوب بايد مشخصات فني وسيله توسط سازنده اعالم و بـه تاييـد مراجـع رسـمي رسـيده باشـد                    

انتخاب آنها با استفاده از مشخصات فني مربوط به محدوده فركانس به ميزان كاهش صدا اقدام مي گـردد   

  . اهري نمي توان كيفيت آن را تعيين نمودو از روي خصوصيات ظ

  : حفاظ توام -

ايـن  . تفاده گـردد  از حفاظ توگوشي و روگوشي بـاهم اسـ        در برخي از موارد الزم است كه به طور همزمان           

  .روش اگرچه براي كارگر ناراحت كننده است ولي استفاده موقت از آن نتيجه مطلوب تري دارد

  

  

                                           
1 Ear Plug 
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  : كاله محافظ -

و همچنين براي كنترل انتقـال      ل كه امكان بروز صدمات مكانيكي به سر نيز وجود دارد            براي برخي مشاغ  

  صوت از طريق جمجمه به گوش داخلي و حفاظت بافت مغـز در برابـر صـدمات مـوج صـوتي گروهـي از                        

بـراي  . اين نوع براي مشاغل محدودي به كار مـي رود . حفاظ ها را به صورت كاله محافظ عرضه نموده اند  

 . ها كاله محافظي ساخته اند كه در آن سيستم دفاع صوتي نيز تعبيه شده استخلبان

 :ارزشيابي سروصدا در پااليشگاه  )4.10.2.1

اصوال اندازه گيري و بررسي سروصدا در محيط هاي صنعتي به منظورهاي مختلفي انجام مي گيرد كه بـا                   

  .يك يا چند هدف زير مطابقت دارد

روصدا و مقايسه آن بـا اسـتانداردهاي بـين المللـي بـه              بررسي ميزان دوز در تماس پرسنل با س        -

 منظور پيشگيري از اثرات بيشتر آن

 تعيين راه هاي مناسب براي كنترل سروصدا با توجه به آناليز صوت از نظر فركانس -

 يات رسيده از طرف پرسنل محيط هاي پر سروصدااررسي شكب -

صوتي واحدهاي مختلف صنعت به     وضعيت سروصدا و تهيه نقشه      درخواست مديران براي تعيين      -

منظور آگاهي بيشتر از واحدهاي تحت نظر خود نسبت به عوامل فيزيكي زيـان آور محـيط كـار       

 .مربوطه

نتايج اندازه گيري هايي    . پااليشگاه نيز همچون ديگر صنايع، يك يا چند تا از اين اهداف را دنبال مي كند               

 نـدازه گيـري    انگلـستان ا   CEL ساخت كارخانه    328مدل   1دستگاه ترازسنج كه اعالم خواهد شد توسط      

 31قادر به اندازه گيري صدا در فركانس هاي مركزي اكتاوباند و در فركانس هاي               اين دستگاه    .شده است 

  .  هرتز مي باشد16000تا 

                                           
1 Sound Level meter 
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  :جهت تعيين كمي سهم هر منبع در توليد آلودگي صوتي به طور كلي دو راه را مي توان در پيش گرفت 

 ردن تمام منابع مولد صوت و سپس تعيين تراز فشار صداي منبع موردنظرخاموش ك ∗

وشن هستند و زمـاني كـه تمـام    اندازه گيري تراز فشار صدا در دو زمان، زماني كه تمام منابع ر     ∗

چون در پااليشگاه امكان خاموش يا روشن       . روشن هستند و منبع موردنظر خاموش است      منابع  

ود ندارد؛ تعيين سهم هر يك از منابع در توليد صدا بـه صـورت               كردن دستگاه ها به دلخواه وج     

 لذا با مراجعه به نتـايج انـدازه گيـري از واحـدهاي مختلـف و آنـاليز در                    كمي مقدور نمي باشد   

فركانس انجام شده در ارتباط با هر يك از ايستگاه ها نقـاطي كـه سـهم بيـشتري در آلـودگي                      

 .صوتي دارند مشخص مي شود

  دسي بـل اسـت     85كر شد؛ حد مجاز مواجهه با صدا كه در ايران مورد پذيرش قرار گرفته،               قبال ذ چنانكه  

  . روز كار در هفته5 ساعت كار در روز و 8براي 

ي كـه آلـودگي صـوتي باالسـت         قطانـ م بـراي يعنـي   . مرحله پس از اندازه گيري، استفاده از نتـايج اسـت          

 صداي ناهنجار را يافت ؛ سـپس در برطـرف كـردن             در قدم اول بايد منابع توليد     . مهيداتي سنجيده شود  ت

 اگر ميزان صـدا تـا       ، بعد از انجام اقدامات الزم     .آن از طريق انجام اصالحات، تغييرات و يا تعميرات كوشيد         

  در ارتبـاط بـا نگهـداري و اسـتفاده         حد بي خطر كاهش يافت؛ بايد آمـوزش الزم بـه اپراتورهـا و پرسـنل                 

زماني كه همچنان خطر ناشي از صدا وجـود دارد؛ برنامـه آموزشـي              .  شود كنترل هاي صورت گرفته؛ داده    

آموزش اينكه افت شنوايي چگونه ايجاد       ح استفاده از وسايل حفاظت شنوايي،     بايد در ارتباط با نحوه صحي     

 وسـايل حفاظـت     .مي شود و چگونه با استفاده از وسايل حفاظتي مـي تـوان از بـروز آن جلـوگيري كـرد                    

 هستند كه با توجه به محيط و شغل افـراد، نـوع وسـيله حفـاظتي را     Ear Plug و Ear Muffشنوايي، 

  .انتخاب مي كنند
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 Ear Muff هاي اسفنجي و Ear Plugتحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه تنها در زمان استفاده از 

يي كه نيـاز  در مورد مكان ها.  دسي بل و يا كمتر كاهش صدا بدست مي آيد 10 از كاركنان،%84 در ها

 دسي بل است بايد از وسايلي استفاده شود كه تحت شرايط واقعي كـار، آن                10به كاهش صدايي بيش از      

   .ميزان حفاظت را به عمل آورد

سـپس  . اختصاص داده مي شود   يك اديوگرام مبنا    قبل از اختصاص شغل پرصدا،      براي هريك از كاركنان،     

بـه علـت عـدم حفاظـت         افت موقت شنوايي،     ي كه شود تا درصورت  ساالنه بايد يك اديوگرام از افراد گرفته        

در صورت وجود هر گونه تغييـر معنـي دار در   . ، بروز كرده باشد؛ مشخص گردد   مناسب از سيستم شنوايي   

ميزان شنوايي فرد، بايد وسايل حفاظت شنوايي او از نظر مناسب بودن بررسي شده و آمـوزش مجـدد در                    

  . داده شوداستفاده از اين وسايل به او

 :مقادير اندازه گيري شده صدا و 123منابع ايجاد سروصدا در واحد  )3.1

 خــروج هــوا از خــشك كــن هــا در زمــان  - خــشك كــن هــاي هــواي ابزاردقيــق  -كمپرســورهاي هــوا 

Depressurizing -  فن هاي هوايي   

دسـي بـل     87.26 ميـزان صـدا   دسي بل و ميانگين 95 دسي بل و حداكثر 82 ميزان سروصدا،حداقل 

كه با بررسي نتايج مشخص مي گردد كه در بيشتر نقاط واحد، تراز كلي صـوت بيـشتر             . بدست آمده است  

بيشترين آلودگي صوتي در نقاطي است كه به كمپرسورها و خشك كن هاي هوا              . از ميزان استاندارد است   

 اقـدامات كنترلـي از       كـه بايـد    . دسي بل مي باشـد     92 در اين نقاط، متوسط ميزان صدا،     . نزديك تر است  

  .قبيل گوشي حفاظتي مورد استفاده قرار گيرد

در بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه عوامل زير، با انجام اصالحات، قابل كنترل مـي باشـند و رفـع                      

  : آنها، تا حد زيادي سروصدا را كاهش خواهد داد
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هش انتـشار   حفاظ هاي پوششي كمپرسورها كه عايق صوتي هستند و نقش بـسزايي در كـا               )1.3.1

علت برداشتن آنها اين است كـه مـانعي بـراي           . و صدا در محيط دارند؛ برداشته شده اند        سر

 از قبيل پمپ هاي روغـن، فيلترهـاي روغـن و            ،چك كردن كمپرسور و تجهيزات جانبي آن      

و در نتيجـه   وجـود آنهـا، مـانع ديـدن      چون؛به حساب مي آيند  Black Start كمپرسور

مي شوند و به علت سنگين بودن، جابجا كـردن آنهـا بـه صـورت                 ركمپرسوبازرسي چشمي   

 اگر براي اين كمپرسـورها اشـكالي        ،از طرفي . مداوم براي بازرسي روزانه، بسيار مشكل است      

باعـث  مـي توانـد   ايجاد شود و به موقع رفع نگردد، توليد هواي ابزاردقيق متوقف مي شود و        

ود اين درب هـا را بـه صـورت لـواليي و چنـد               مي ش  لذا پيشنهاد . پااليشگاه شود كل  تريپ  

تا هم بتـوان بـه      . قسمتي در آورند تا سبك تر شده و به راحتي قابل باز و بسته شدن باشند               

هـم آلـودگي    متوجه اشكال شد و     موقع و به راحتي، كمپرسور را از نظر ظاهري چك كرد و             

 .صوتي را كاهش داد

   ؛ باشـد  يت، تـا حـدي قابـل كنتـرل مـ           كـه بـا انجـام اصـالحا        عامل ديگر ايجـاد سروصـدا      )2.3.1

 هاي به كار رفته در خشك كن ها كه در مراحل مختلف طبـق               XV. خشك كن ها هستند   

لذا ابتـدا بـه بحـث    .  هستند1Butterfly  از نوع؛ شيرهايي سيكل احيا باز و بسته مي شوند      

يـا و   ساختمان آنها و موارد كـاربرد هريـك مـي پـردازيم؛ سـپس، مزا              در مورد انواع شيرها،     

پروانه اي را ذكر كرده و مشكل خشك كن ها را عنوان كرده و علـت آن را                  معايب شيرهاي   

  .شرح مي دهيم

  

 

                                           
 پروانه اي 1
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  :124منابع ايجاد سروصدا در واحد  )4.1

صـداي    -هوايي توربين  فن  - Cold Boxبخصوص در لوله هاي خشك كننده و جريان گاز در لوله ها 

 بـا   123 و   120 تشديد صـداي واحـد        -تانك   Drain باز بودن خروج نيتروژن پر فشار در زمان       ناشي از   

  .صداي ناشي از واحد

ــداقل  ــدا،ح ــزان سروص ــداكثر  83 مي ــل و ح ــي ب ــوت  90 دس ــدت ص ــراز ش ــانگين ت ــل و مي ــي ب    دس

  .وسايل حفاظتي مناسب براي گوش الزامي مي باشداز استفاده كه . بدست آمده استدسي بل  87.44

 : (Valves) شيرها )5.1

وظـايف اصـلي شـيرهاي      . اي است كه براي مهار كردن جريان و فشار سياالت به كار مي رود             شير وسيله   

  :صنعتي عبارتست از

 .قطع و وصل كامل جريان -1

 .تنظيم عبور مورد نياز مايعات و گازها -2

 .جلوگيري از بازگشت مايعات و گازهاي عبور كرده -3

 .تنظيم و كنترل مقدار و فشار مايعات و گازها -4

 .نگهداشتن دستگاه هاي تحت فشاركنترل و ايمن  -5

اختالف فشار وجود   ) اعم از مايع و يا گاز      ( ؛اصوال شيرها در مواردي به كار مي روند كه براي جريان سيال           

  . داشته باشد

 انواع مختلف شيرها )1.5.1

  :شيرهاي صنعتي عموما به سه دسته تقسيم مي شوند 

 . (Manual Valves) كنند مي كار انسان نيروي با شيرهاي دستي كه -1
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 .كننـد  مـي  كـار  شـونده  گازهاي كنترل و مايعات هوا، نيروي با غالبا  خودكار كه  كنترليشيرهاي -2

(Control Valves)  

و  )(Electric Motor Operated Vlves : كننـد  مـي  كـار  برق نيروي با كه خودكار شيرهاي -3

(Solenoid Valves) 

   :وجود دارد كه عبارتند از  صنعتي شيرهاي ختلفم انواع ،مختلف موارد در شيرها كاربرد به توجه با

 (Needle Valves)سوزني شيرهاي -1

  (Plug or Cock Valves)سماوري شيرهاي -2

 (Globe Valves) كروي شيرهاي -3

 (Gate Valves)شيرهاي كشويي  -4

 (Diaphragm Valves) ديافراگمي شيرهاي -5

 (Non return, or Check Valves)  شيرهاي يكطرفه -6

 (Butterfly Valves)  اي هشيرهاي پروان -7

 (Safety Valves) اطمينان شيرهاي -8

  (Control Valves) انواع مختلف شيرهاي خودكار -9

 (Electric motor operated Valves). استالكتروموتور  كه محرك آنها انواع شيرهايي -10

  . (Solenoid Valves) باشد مي سلونوئيد آنها محرك كه شيرهائي مختلف انواع -11

 :آنها  استفاده موارد و شيرها جنس )2.5.1

      .شوند مي نصب پوليكا هاي لوله روي بيشتر و شده ساخته 1P.V.C از مواد پوليكا شيرهاي -1

  قـرار  مـورد اسـتفاده   هـا  آزمايـشگاه  در بيـشتر  و هـستند  شيـشه  جنس از كه اي شيشه شيرهاي -2

 .گيرند يم

                                           
1 Poly Vinil Chloride 
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 اسـتفاده   مـورد ،كـم  دماي و رفشا با نفتي مواد و آب براي كه )روي و مس آلياژ (برنجي شيرهاي -3

 .گيرند مي قرار

 دماي و فشار  با،نفتي مواد دار و نمك هاي محلول و آب براي كه )قلع مس آلياژ (برنزي شيرهاي -4

 .شود برده مي كاره ب) مربع اينچ بر پوند 350فشار  و C°300 حدود(كم انسبت

 شكل به بيشتر و بوده ناسبم C°350 از كمتر دماي با نفتي مواد و آب براي كه چدني شيرهاي -5

 .)سماور شيرهاي مانند (شوند مي ساخته شكل مخروطي

 گازهـا،  نفتي، مواد انواع كنترل براي بيشتر و شده ساخته مختلف آلياژهاي با كه فوالدي شيرهاي -6

 .شيرهاي كنترلي مانند شوند مي برده كاره ب زياد دماي و فشار با وآب بخار

  :يازن مورد شير صحيح انتخاب طرز )3.5.1

و  )Errosion (سـائيدگي  مقابـل  در بتوانـد  كـه  كرد انتخاب را يري شبايد سيال مشخصات به توجه با

  .كند مقاومت ،سيال مشخصات و ساير (Corrosion)خوردگي 

  .شود مي داده شرح ؛گرفت نظر در بايد نياز مورد شير انتخاب براي كه عواملي اينك

 كشي نقشه )1.3.5.1

. شه دقيـق انجـام گيـرد   نقـ  بـا  يـد با كـشي  مـايع، لولـه   نايرج اطمينان مورد و صحيح كنترل منظور به

همچنين انقباض و انبساط و ارتعاش لوله و تكيه گاه مناسب براي محلي كه لوله به شير اتصال مي يابـد؛                     

 .ضمنا دقت الزم براي اتصاالت انتهايي لوله كشي و شيرها به عمل آيد. بايد مورد توجه قرار گيرد

 دهد انجام بايد يرش كه كاري نوع )2.3.5.1

  :مواردي كه بايد مدنظر قرار گيرد 

 كنترل كند؟ نياز مورد مقدار به سيال را جريان بايد يا باشد بسته كامال يا باز كامال بايد شير آيا -

 ؟ كندكاربايد  كم يا و زياد حرارت درجه و فشار  با؛كند كار مي شرايطي چه در شير -
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 شود؟ برده كار به خودكار يا و دستي شير است الزم آيا -

 است؟ مقرراتي چه رعايت مستلزم شير كاركرد -

 .دارد اي العاده فوق اهميت شير نوع درانتخاب مطالب اين تمام

  شير حجم )3.3.5.1

 ؛كنـد  تـامين  را فـشار   افـت بـا در نظـر گـرفتن    مايع شده  جابجادبي بتواند اي كه لوله اندازه بايد قبال

  .باشد مناسب ،مذكور سبه شدهمحا مقدار رايب يدبا شير حجم. شود محاسبه

 فشار و حرارت درجه )4.3.5.1

 شيرهاي از استفاده كار، شرايط سهولت منظوره ب .دارد سيال فشار و دما با مستقيم ارتباط ،شير جنس

 .است همه قرار گرفته دسترس در و آمده در استاندارد صورته ب مختلف كشورهاي در مناسب

 شير سازنده مواد )5.3.5.1

خورنـدگي    و گـذاري رسـوب  ،زدگـي  زنگمستعد  ،شيميايي اثرات علته ب كه لهائيسيا جريان مورد در

 ،Ebonite)(ابونيـت   از آستري با را شير بايد ،آلودگيتاثيرات جريان و  از يريگمنظور جلو؛ به ندهست

  . پوشاند(Glass) و يا شيشه (Ceramic) سراميك، (Plastic) پالستيك

ـ   شـيرها  اختمان سـ در كه موادي ، برنـز  (Cast Iron)چـدن  آلياژهـاي  شـامل  ؛رود مـي  كـار ه بيـشتر ب

)(Bronze،نيكل (Nickel) ،مس (Copper)،فوالد  )Steel( نـزن   زنگ والد،ف)(Stainless Steel 

 .باشد مي (Titanium) تيتانيوم و(Aluminium) آلومينيوم آلياژهاي وهمچنين

 فشار افت )6.3.5.1

 لوله اصطكاك جريان، تجه تغيير و ومتمقا به علت ؛شود مي نصب كشي لوله در شير يك كه هنگامي

  .شود مي ايجاد فشار افت جريان، رژيمناپذير  اجتناب تغييرات و

 .شود مي محاسبه ،مربوط هاي فرمول توسط بخار و ،گاز مايع جريان مورد در فشار افت



 

 143

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

  شير اندازي راه سيستم )7.3.5.1

 سيـستم . اسـت ) (Unit Actuatingشير محركه سيستم است موثر شير انتخاب در كه مسائلي از يكي

 محركه وسيله ترين  ابتدائي.باشد هوا يا و برق، به وسيله هيدروليكي مكانيكي، است ممكن شير محركه

 .كنـد  مـي  عمـل  شـير  روي غيرمـستقيم  يـا  مـستقيم   به طور،پيچ يا دسته كمك با كه باشد مي دست،

 بـه  را سيستم محركـه  از يدريافت هاي فرمان كه است خودكار شير از قسمت  آن،(Actuator) محرك

 گرانـي   به علـت ،برقي فرمانهاي. شود مي شير شدن بسته و باز موجب و كند مي تبديل مكانيكي انرژي

 هـواي  به دسترسي كه شود مي استفاده زماني هيدروليكي هاي فرمان از. نيست معمول زياد ه ها،دستگا

 استفاده قرار مورد ديگر نوع دو از بيشتر ،هاي هوائي فرمان كلي طور به ولي .نباشدممكن  فشرده خشك

 كـرد  خشك كافي حد به را هوا توان مي، (Air Dryer)هوا  كننده خشك در واحدهاي زيرا؛ گيرند مي

  .رطوب باعث يخ زدگي نشودم آب موجود در هواي تا

  خودكار شيرهاي محرك دستگاه )4.5.1

  :از  عبارتند آنها معروفترين كه دارند مختلفي انواع ها محرك

  (Diaphragm Actuator)ديافراگمي محرك )1

 (Piston Actuator) پيستون محرك )2

  (Manual Actuator)دستي محرك )3

   .ساخته شده اند (Remote)شيرهاي خودكار و شيرهاي كنترل از راه دور   براي،حركه مدستگاه هاي

     :پيستون و  فنر-ديافراگم شيرهاي با محرك هاي حركت  برايفشرده هواي نحوه عملكرد

 بدنـه  داخل در كه باشد يم الستيك ازجنس ديافراگم يك به مجهز ديافراگمي شير  :فنر ديافراگم -1

 حركـت در نتيجـه،   و فنـر  شدن فشرده باعث ؛آورده فشار ديافراگم روي فشرده هواي. دارد قرارآن 

 .شود مي ساقه
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ايـن   .مـي شـود   اردو كنـد  مـي  حركت سيلندر در كه پيستوني طرف روي هراز  هوا فشار  :پيستون -2

  .شود مي ساقه حركت فشار باعث

 وزن سنگيني كه هائي ساقه مورد در توانند مي دارند كه زيادي قدرت بواسطه هيدروليكي هاي محرك

  .گيرند قرار استفاده مورد دارند

معموال شيرهاي بـا محـرك برقـي، بـه     . روند مي كاره ب دور راه از ،دستگاه كنترل براي برقي هاي محرك

  .گيرند قرار استفاده مورد برق، نبودن صورت در تا هستند؛ مجهز نيز رك دستيمح

  .نشان داده شده است، )1.5.1( نمونه اي از دستگاه محركه شيرهاي خودكار در شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  خودكار شيرهاي محركه دستگاه از اي نمونه )1.5.1 شكل

 :  پااليشگاههاي  مورد استفاده درValveانواع  )5.5.1

 استفاده شده ،هاي كنترل Valve از انواع ، بسته به محل كاربرد در سيستم،رل جريان مايعاتبراي كنت

  :  كه به ذكر برخي از مهمترين آنها مي پردازيم 
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  :(Gate Valve)شير كشويي )1.5.5.1

افت . نظر باشداين شير بيشتر در جاهايي به كار مي رود كه كامال بسته و يا باز بودن مسير جريان، مد 

از اين  .به همين علت، در مسير لوله هاي طويل، از اين شير استفاده مي شود. فشار در اين شير كم است

 در صورتي كه شير .هستندنمي توان براي كنترل جريان استفاده كرد زيرا فقط باز يا بسته Valveنوع 

ا محكم كردن مهره ها، نشتي را برطرف ؛ بايد بشودكشويي در محل اتصال فلنج و بدنه شير، دچار نشتي 

 زيرا ممكن ؛ مربوط به آن را تعويض كردGasketدر صورت رفع نشدن نشتي از اين طريق، بايد . كرد

 و (Rising Stem)اي  برون ساقهصورت  اين شيرها به دو .باشدGasket فرسودگي  به علت است

  . هستند(Non-Rising Stem) اي ساقه درون

  

  

   

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Rising-Stem Type)  (Nonrising-Stem Type)  
  )Gate Valve(  كشوييهايشير انواع )5.12. شكل
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  )Gate Valve(شير كشويي اجزاء )5.13. شكل

   )Stem Type-Rising(نوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجزاء داخلي   نمايش)5.14. شكل

   دستيشير كشويينمونه ديگري از 
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 : (Globe Valve)  شير كروي )2.5.5.1

بيـشترين كـاربرد را    اين شـيرها،  . استشده  گرفته آن، شكل كروي بدنه ظاهري شكل از، شير ايناسم 

آنهـا   Opening مي توان مقدار     .به كار مي روند    )Level( سطح مايعات     و دبيبراي كنترل فشار،    . دارند

 سـيال  كنتـرل  بـراي ، شـير  نـوع   ايـن . تغيير داد و كنترل كرد،را بين صفر تا صد درصد به مقدار دلخواه

ـ   آننه شـد بـست  و بـاز  .استكشوئي  شير از بيشتر سيال، مقابل آن در مقاومت و شده يحاطر  علـت ه ب

 آسـان تـر   و كشوئي كمتر شير از آن تعميرات .شود مي انجام سريعتر خيلي سيال، مسير ناگهاني تغيير

 آن داخلـي  سـاختمان  .اسـت  پذير كانام ،نيز كشي لوله از كردن خارج دون بآنها تعمير كه بطوري ؛است

   .دهد مي جهت  تغيير°180  ،خروج تا شير به ورود نقطه از سيال، كه است طوري

 قطـع  هـم  بـا  آنهـا  تماس ،جريان شدن برقرار حضم به كه است طوري آن نشيمنگاه و دريچه ساختمان

 بـودن  بـاز  هنيمـ  حالـت  در كـشوئي  شير كه را اشكاالتي كروي، شير كامل نبودن باز  بنابراين.شود مي 

 بـودن  متناسـب  .اسـتفاده كـرد   ،نيـاز  مورد جريان كنترل و تنظيم براي آن از توان مي لذا. ندارد ؛داشت

  . كندمي ترآسان دست با را جريان تنظيم مقدار كار ،سيال خروج مجراي حجم با شير هدست دور تعداد

ـ   بـه دو صـورت  تواند مي كشوئي شير مانند نيز اي كره شير  درون  و (Rising Stem)اي  رون سـاقه ب

  .ساخته شود ،(Non-Rising Stem) اي ساقه

  :ر مقايسه با شيرهاي كشويي د كروي مشخصات شيرهاي

 .كند مي تغيير كشوئي شير خالف بر سيال جريان جهت )1

 .نمايد مي تالطم ايجاد سيال جريان جهت تغيير )2

 .دهد مي افزايش را فشار افت تالطم، )3

 .است كشوئي شير از بيشتر كروي شير فشار افت )4
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 عمـود بـر   كـشوئي  شـير  در كه درصورتي است سيال جريان جهت موازي كروي شير نشيمنگاه )5

 .باشد مي جريان جهت

بـه   جريان سـيال ، (Seat) نشيمنگاه و انتهائي ساقه صفحه اتصال قطع محض به كروي شير در )6

 .برقرار مي شود طور كامل

  .است كشوئي شير از كمتر خيلي كروي شير در، (Friction)اصطكاك  به مربوط فرسودگي )7

  )e ValvelobG( يكرو هايشير نمايي از )5.15. شكل

 

 :  (Batterfly Valve)شير پروانه اي )3.5.5.1

 اي پروانـه  شـير ؛ اسـت  متـداول  پتروشـيمي  و نفـت ايع صن در آن كاربرد كه شيرهائي ترين ساده از يكي

 . ر را در الين، بـه وجـود مـي آورنـد           به سهولت باز مي شوند و كمترين اختالف فشا         شيرها،ن نوع    اي .است

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  (Yoke)شير كروي همراه با نگهدارنده   شماتيك اجزاء داخلي شيرهاي كروي 



 

 149

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

در مسير ورودي و خروجي هـواي مرطـوب بـه            .استفاده مي شود   واحد ايمني    GRP ي ها اليندر   بيشتر

  داشـتن  چـون بـا     ؛  ا آنها، اين نوع شـير، بـه كـار رفتـه اسـت             و مسيرهاي احي   123خشك كن هاي واحد     

 سـاختمان  .كمترين افت فشار، سيكل خشك كن ها را به خوبي كنترل مي كنـد با عكس العمل سريع و 

 ،ميلـه   يـك حـول  صـفحه،  ايـن  .است شده تشكيل وسط، در مدور هصفح يك و معمولي هبدن يك از آن

 حـرك م ايـن  .باشـد  مـي  وصـل  شير (Actuator)  محرك هب ،وسيله اهرميه ب و گردد مي °90حدود 

  . كار كند،برق يا و هوا وسيله فشاره ب ياو باشد  دستي است ممكن

 بايـد  ولـي  اسـت  ساده آنها تعميرات .سازند مي ،"24 تا "4 هاي اندازه در را كوچك اي پروانه شيرهاي

ـ  خاص موارد در را آنها از بعضي .دنشو گريسكاري امرتب  فلكـه   يـا (Auto-Lock Handle)وسـيله  ه ب

 چـرخ  جعبـه  يك در آن مكانيزم .كنند مي مجهز ؛باشد مي وصل صفحه گرداننده ميله به كه اي دستي

 افتاد، كار از ناگهاني ه طورب؛ است يا هيدروليك هوا معموال كه اصلي گرداننده چنانچه تا ؛دارد قرار دنده

 علته ب .نگهدارند باشد كه حالت هر در را  صفحه،دستي فلكه يا اهرم با ،دنده از آن كردن آزاد با بتوانند

اهميـت   فـشار افـت   بـودن  كـم  كه دوربه كار مي  ييهاجا در اي پروانه شيرهاي فشار، افت بودن حداقل

 افـت  مـدن  آبوجود از ؛كنند مي سعي است ممكن كه ييآنجا صنعتي تا كارخانجات طراحان الاصو .دارد

 صـرفه  بـه  مقـرون  آنهـا  نـصب  هزينه، لحاظ از صورت اين غير  در.نمايند جلوگيري ها سيستم در فشار

  .نيست

   شـير  حركـت حـداقل   و زمـان  حـداقل  در سيال جريان سرعت رساندن حداكثر به ،شير اين ديگر ويژگي

 ايـن نـوع   همچنـين  .فشار تحت هاي برج يا مخازن در سياالت فشار كنترل مورد در امخصوص .باشد مي

  .گيرد مي قرار استفاده مورد سيال، انتقال دزيا حجم در شيرها

   :است جهات اين اي به پروانه شير شهرت و اهميت

 كاربرد آساني ∗
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 كشوئي و لغزنده قطعات نداشتن ∗

 فشار افت كاهش ∗

 كنترل قابليت ∗

 وزن بودن سبك و ارزاني ∗

  )پتروشيمي يا شيميايي هاي فرآورده(ي عبور سيال صفحه با شده ساخته جنس تركيب عدم ∗

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 شير پروانه اي خودكار  دستياي پروانه شير

  )ValveButterfly ( ي پروانه اشير مقطعنمايي از )5.16. شكل

  :اي پروانه شير امتيازات

 ) بودن وزن سبك(اندازه و وزن بودن كم )1

 اضافي گاه تكيه به لزوم عدم )2

 فشاركم افت و نصب آسان )3

 )آسان و ساده(محرك از استفاده )4
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  يكنترلهم به صورت و  On/Offه صورت بهم   بودناستفادهبل قا )5

  : است شده تشكيل اصلي قسمت پنج از كروي ديسك با شده بندي آب اي پروانه شير

 (Sealing) داخلي آستر ،اقانتيا ،ديسك ،ساقه ،بدنه

 بـراي قـرار   حلقـوي  شـيار  دو و شده ساخته  Casingمحافظ قطعه دو يا يك از:   (Body)بدنه )1

 عالوه بر نشت بنـدي، از تمـاس سـيال بـا بدنـه نيـز        كه شده تعبيه بدنه داخل Sealing فتنگر

 گرافيـت  يا وآلومينيوم  و مس آلياژ ضدزنگ، فوالد فوالد، چدن، از بدنه جنس. جلوگيري مي كند

 .باشد حلقوي مي

 يـسك  د.مي كنـد كنترل   راديسك و ؛شده پوشيده چهارگوش ميله يك با ساقه : ديسك و ساقه )2

 .دن باشپارچه دو يا يكپارچه است ممكن ديسك و ساقه .باشد ه شدهريخت يا ماشيني است ممكن

 آن دهنـده  تشكيل  مواد.است تعويض قابل و ارتجاع قابل داخلي آستر : (Sealing)داخلي آستر )3

  .باشد مي سيليكن و نئوپرين،  Elastomerپالستيكي  جنس مواد از

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

  

  فشرده هواي با محرك به وصل اي پروانه اركخود شير   اي با آستر ارتجاعي قابل تعويضشير پروانه

  )ValveButterfly ( خودكاري پروانه اشير نمايي ازمقطع )5.17. شكل
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   :(Motor Valves) موتوري شيرهاي )4.5.5.1

 .شـود  مـي  اسـتفاده  برق نيروي از ،هاكردن آن بسته و براي باز .هستند بزرگ خيلي اصوال شيرها نوع اين

 اكثـر  .شـوند  مـي  سـاخته  نيز ديگر هاي صورته ب ولي هستند اي پروانه نوع از ،موتوري شيرهايبيشتر 

 كنتـرل   ياHand Jack را آن كه هستند مجهز ييها دستگاه  به(Motor Valves) موتوري شيرهاي

 صمخـصو  فقـط  دسـتي  كنتـرل  ايـن  البته .نامند  مي(Manual Actuator) دستي محرك يا دستي

 بـه  كـه  را موتـور  يك شكل زير .رود مي بكار نيز خودكار شيرهاي مورد در بلكه نيست شيرهاي موتوري

  از؛نيـست  پـذير  امكـان  انـساني  نيـروي  از اسـتفاده  كه مواقعي در .دهد مي نشان دارد اتصال شير ساقه

؛ ديـر گ نمـي  انجام آساني به عمليات كه محلي در و شود مي هواي فشرده استفاده يا برقي موتور دستگاه

موتـور   از استفاده كه محلي در و. نمايند مي استفاده ،(Remote Control) دور راه از فرمان دستگاه از

 در نيـز  مـورد  ايـن  در .گـردد  مـي  اسـتفاده  فشرده هواي از ؛نمايد سوزي آتش ايجاد است ممكن ،برقي

  .نمود استفاده توان ميRemote Control  از لزوم صورت

  

  
  
  
  
  
  
  

 

  دستي يا الكتريكي محرك با موتوري شير  زنجير و دنده چرخ با شير حركت

 )Motor Valves(موتوري  شيردو نمونه  )5.18. شكل
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  دستگاهنصب و نيست ممكن آن به دسترسي ،شيرها يريگ قرار محل بودن مرتفع علت به كه مواقعي در

  .نمود استفاده زنجير ودنده چرخ  دستگاه از توان مي ؛است مشكلنيز ) فشرده هواي يا برقي (موتوري

  گـردش ؛باشـد  مـي  شـير  ساقه به صلدنده مت چرخ چون و شده دنده چرخ حركت باعث زنجير حركت 

  .شود مي شير بستنكردن و  باز نتيجه در و ساقه حركت موجب چرخ

 : (Needle Valves) يسوزن شيرهاي )5.5.5.1

 هـا  Level Gaugeدر همه  Isolating Valve و همSafety Valve كه هم به عنوان  شيراين نوع 

كـه بـراي قطـع كـردن سـيال در زمـاني كـه شيـشه آن            دارد يتوپ يك   خودداخل    در ؛كار رفته است  ه  ب

بـا فـشار   به ايـن ترتيـب كـه    . ايفا مي كند نقش بسيار مهمي،     ؛سيال در حال نشت مي باشد     يا  شكسته و   

  .باعث قطع جريان مي شود سيال به جلو رفته و

، كـار  طـرز  و خصوصيات ساختمان ازلحاظ .است  شدهگرفته آن نشيمنگاه و ديسك شكل از شيرين نام ا

به  ظريف و باريك هاي لوله در بخصوص سيال را جريان ،توان مي شير نوع اين  با.است كروي شير مانند

 داخل كه از يافته تشكيل نازكي شكل مخروطي ميله از شير نوع اين  ديسك.نمودكنترل  صورت دقيق،

  .سازد محدود مي را سيال جريان و كند مي عبور فحهص مدور سوراخ

ـ  و است كوچكبا تقري و ظريف بسيار ،ساختمان لحاظ از شير نوع اين  مـورد  داشـتن مكانيـسم   علـت ه ب

و  پتروشـيمي ، نفـت  هـاي  آزمايـشگاه   در.شـود  مـي  بـرده  بكار دقيق و حساس  هايعمليات در اعتماد،

  شـير .كنـد  نمـي  تجـاوز  ، 2" از معمـوال  سـوزني  شيرهاي قطر .كاربرد زيادي دارد دقيق،  ابزارتجهيزات

  .، مدنظر باشدفشار آرام تغيير نصب مي كنند كه تاخير زماني و ي جاهاي در بيشتر را سوزني
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  مقطع يك شير سوزني  نمونه هايي از چند نوع شير سوزني

  )Needle Valve(شير سوزني )5.19. شكل

 :  (Ball Valves) اي گلوله هايشير )6.5.5.1

ورودي و خروجي پمپ ها و  شيرهاي كنترلي، اغلب براي ايزوله كردن      . دارند زياديها كاربرد   شيراين نوع   

Gauge Level ،ــا ــد و  ه ــار مــي رون ــه ك ــوع معمــولي وداراي ب ــوع  در .هــستند Full Bore  دو ن   ن

Full Bore،خلي لوله مي باشد و هيچگونه افت فـشار در  سوراخ داخلي توپك برابر با قطر دا  قطرLine 

 .ايجاد نمي كند

 ماننـد شـير   لحـاظ  بـسياري  از شـود و  مـي  استفاده جريان كامل وصل و قطع براي نيز اي گلوله شير از

 درخـط  مـواد  شـير،  بـودن  بـاز  صورت در. شود مي بسته و باز ،دسته گردش دور ربع با .است مخروطي

 سـطح اصـطكاك   .كند مي حركت ،آن به متصل اندازه لولهه ب ييمجرا در، انعم با برخورد بدون، مستقيم

  .گردد مي بهتر بندي آب باعث و  كردهتميز را گلوله سطح ،نشيمنگاه لبه واست  كم بدنه و دريچه

 از كـه  درمواقعياين امر . دنكن مي كار كم، (Torque) اورگشت با و بوده نرم و روان ،شيرها نوع اين كار

  . دكن كار مختلف فشارهايما و د درمي تواند  شير  اين.گردد مي محسوب امتياز، دنشو مي ترلكن دور
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 )ValveBall (گلوله ايشير  )5.110. شكل

  :(Plug Valves) مخروطي هاي شير )7.5.5.1

 يتـ  وق.به كار مي رود  جريانكامل وصل و قطع براي است كه سماوري شير يافته تكامل مخروطي شير

 حركـت  ،آن بـه  متصل لوله ييمجرا مانع با بدون برخوردو  مستقيم خط در مايع؛ باشد باز كامال شير كه

 بدنـه،   و(Plug)دريچـه   بين سطحاصطكاك  .است ييكشو شير حد در و كم آن فشار افت لذا. كند مي

بـسيار   ؛دنـ كن مـي  كـار  زيـاد  فشار تحت كه بزرگ شيرهاي بستن و كردن باز به همين علت،. است زياد

 .دشو مي مشكل

 : (Pressure Control Valves – PCV) ايمني شيرهاي )8.5.5.1

  Set Point داراي يـك   . را تنظـيم مـي كنـد   اليـن  فـشار  ، اتوماتيكصورت به است وكنترلي  ،شيراين 

 ن  فشار با فـشار ورودي     اختالف اي  . گرفته مي شود   از شير   معموال يك فشار از قسمت قبل  و يا بعد          .است

 دقيقـا همـان   ، كه فـشار خروجـي از آن  . را تشكيل مي دهدSet Pointهمان ، Regulatorدر قسمت 

   .فشار تنظيم شده مي باشد

    

  (Ball Valve)مقطع دو نوع شير گلوله اي
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 صـورتي  در  و،Self Operatedنـام  ه ب ،رود بكار خارجي از نيروي استفاده بدون فشار، كنترل شير اگر

 .شود مي خواندهAutomatic Process Control  مبه نا شود استفاده خارجي نيروي از كه

  : (Check Valves) شيرهاي يكطرفه )9.5.5.1

 ،هـا   درام،هـا   در ورودي و خروجـي بـرج  ؛يكطرفه به كار مي رونـد شير كه فقط به عنوان  شيرها  اين نوع   

  .خروجي پمپ ها و هر جايي كه الزم باشد سيال در جهت مخالف بر نگردد استفاده مي شود

از  مـورد  چنـد  نمونـه  به عنوان .فراوانند خانگي ليوسا و صنعت در يكطرفه شير از استفاده يلدال و موارد

   :شود مي داده شرح موارد استفاده آن،

  :منازل در ∗

و  هـا  دسـتگاه  در آبـي كـه   مقدار آب، قطع صورت در تا دهند مي قرار ساختمان به آب ورودي روي -

 .برنگردد اصلي لوله به، شده ذخيره ها لوله داخل خانگي ووسايل 

 ،داخل ساختمان در لوله شكستن يا و آب قطع اثر كه بر دهند مي قرار ها آبگرمكن ورودي لوله روي -

عمليات گـرم سـازي در آبگـرمكن    است  ممكن زيرا نشود، خالي آبگرمكن، مخزن در شده ذخيره آب

 .گردد نكآبگرم سوختن باعث و دياب ادامه

  :پااليشگاه  در ∗

 و ،الزم مقـدار سـيال بـه   انتقـال   از پـس  تا ؛دهند مي قرار پمپ خروجي لوله روي را طرفه يك شير -

 هدر بر عالوهسيال،  برگشت  زيرا.برگرددبه طرف پمپ  نتواند ،شده ارسال مواد ،پمپ شدن خاموش

 فـوري  كمبـود  بـا  نيـز  را سيال كننده دريافت است ممكن آن، ارسال براي شده مصرف انرژي رفتن

 پمـپ  نتيجـه  در و شود معكوس برگشتي، مايع فشار است ممكن اينكه، مهمتر همه  از.سازد مواجه

 و بيفتـد  كـار  از شده، داغ پمپ كه شود زيادسرعت  و آنقدر بچرخاند زياد سرعت با را مركز از گريز

  .شود منفجر حتي
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هـواي خـشك    ، بـراي جلـوگيري از ورود        123ي واحـد     خشك كن هـاي هـوا      خروجيهاي  در الين    -

 به خـشك كـن      ،جلوگيري از ورود هواي ارسال شده براي احيا         و جي به خشك كن در حال احيا      خرو

 )15.5.1(ايـن شـيرها در شـكل         .شـيرهاي يكطرفـه قـرار داده شـده اسـت           ،در حال خشك كردن   

  .مشخص شده اند

  (Check Valve) يكطرفه شير كار طرز

 زيـر  كـه فـشار   زمـاني  تـا  .شود مي سيال عبور باعث و كند مي بلند  را(Disc)شير دريچه سيال، فشار

مثـل  ( علتي هر به اگر. يابد مي ادامهسيال  عبور ماند و مي باز شير باشد، آن روي فشار از بيشتر دريچه،

 و دريچـه  وزن شود،  آنروي فشار از كمتر دريچه زير فشار، )ورودي مايع نرسيدن پمپ و شدن خاموش

  .شود مي سيال برگشت از و جلوگيري شير شدن ستهب باعث؛ دارد برگشتن قصد كه يسيال فشار

 از قبـل  ،پمـپ داخـل   به مزاحم اجسام ورود از جلوگيري براي ؛نباشد تميز شود د پمپباي كه مايعي اگر

  .نمايند مي تعويض ياو  تميز را آن، يكباروقت  چند هر و دهند مي قرار صافي يك ،يكطرفه شير

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  شير يكطرفه بلندشونده گلوله اي  شير يكطرفه باالرونده

  )ValveCheck ( يكطرفهشير مقطع دو نوع  )5.111. شكل
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  )Swing Check Valve(يكطرفه شير  )5.112. شكل

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  Swing مكانيزم عمل شير يكطرفه نوع )5.113. شكل

10.5.5.1( Pressure Safety Valves ( PSV )  : 

تحت  تجهيزاتو تانك ها  روي همه  ومي باشند Set Pointاي يك دار ؛همانطور كه از نامشان پيداست

 دسـتگاه،  فشار تا نمايد مي تخليه را هوا يا آب بخار ، گاز الزم مقدار لزوم درمواقع .دنمي شو نصب ،فشار

؛ باشـند روي چـه تجهيـزي   داراي اندازه هاي متفاوتي بوده و همگي بسته به اينكـه  . برسد مجاز اندازه به

  زماني كه فشار عمليـاتي داخـل سيـستم بـاال    .دشونكاليبره مي Work Shop ه مكانيك در توسط گرو

تخليه شود؛ به سمت اتمسفر بايد ي كه گازبسته به نوع و  عمل كرده ؛برسد Set Point مقداررفته و به 
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  دفعـات   بـودن و تعـداد  سـرويس  ها بر اساس تعداد سـاعت در      PSV  همه .ندكنتخليه مي    ،   Flareو يا   

 در كنـار هـم قـرار    Set Point با يك PSVهمه جا، دو تا  در . بايد دوباره كاليبره شوند،شاننكرد عمل

براي زماني كـه يكـي از    ،Stand Byت حالديگري به   واست سرويسيكي از آنها در هميشه . مي گيرند

  آن ابتـدا  ،PSV  يـك  براي ايزولـه كـردن    . كارگاه برده شده است   ه  راي تنظيم مجدد ب   آنها عمل كرده و ب    

PSV  را كه به حالتStand By  وروديشـير   سـپس  ؛سـرويس قـرار داده   اسـت؛ در(Up stream)  و

  شـير  فشار داخل آن را با باز كردنسپس، . تا ايزوله شودمي بنديم؛اولي را  (Down stream) خروجي

Vent،كنيم  تخليه مي.  

  

  

  

  

  

  

  

   PSVمقطع يك شير  )5.141. شكل

نـصب   به دليل داشتن فشارهاي باال بر روي الين هـاي مختلـف              124 و 123ر واحد هاي     د ،اين نوع شير  

   :شده است

 )12-1فصل سوم شكل  (123ي واحد خروجي كمپرسورهاي هوا ∗

 )10-1فصل سوم شكل  (123روي خشك كن هاي هواي واحد  ∗

 )11-1فصل سوم شكل  (123هاي واحد Air Recieverروي  ∗
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 )13-2فصل سوم شكل  (124فر در واحد  به اتمسWaste N2الين تخليه  ∗

  )14-2فصل سوم شكل  (124واحد  Waste N2 توربين انبساطيبه ورودي الين  ∗

 )15-2فصل سوم شكل  (124 واحد نيتروژن مايع ورودي و خروجي تانك هاي ذخيره ∗

11.5.5.1( Temperature Safety Valves (TSV)  :  

 دمـاي  هر گاه، .مي شوند نصب ؛ باال جريان داردهايي كه سيال با دماي Line  ها بوده و درPSVهمانند 

باعث عمل كردن   سيال نيز باال رفته و      حجم   و  فشار ، در اثر افزايش دما    ؛سيال باالتر از دماي طراحي برود     

   .گردد  ميLineباعث كاهش حجم و فشار در در نتيجه  .اين شير مي شود

  : موارد استفاده آن در سايت عبارتند از  -

  101  واحد)Trim Cooler(اي ه مبدل خروجي ∗

 Utilityالين ورودي پروپان از واحدهاي روي  ∗

 105  واحدReflux ورودي پمپ هاي الين روي  ∗

خيركننـده هـاي اتمـسفري      قبـل و بعـد از تب      مايع،  ذخيره نيتروژن   هاي  تانك  خروجي  ورودي و     ∗

 )15-2فصل سوم شكل  (124واحد 

 )14-2صل سوم شكل ف (124واحد  Waste N2  انبساطي روي توربين ∗

12.5.5.1(  Hand Valves ( HV ) :  

  بـه صـورت  وسـيگنال نگرفتـه    ،Transmeter با ايـن تفـاوت كـه از    .هم كنترلي مي باشد شير  اين نوع   

Manual،     از اتاق كنترل C.C.R   به وسيله دسـته    هم،   ضمنا مي توانند از داخل سايت        . فرمان مي گيرد

  .ند، كنترل شو(Hand Weel) ،مخصوص
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13.5.5.1( Process Shut Down Valves (SDV) :  

ه آنهـا از     همـ  . استفاده مي شـود    ؛ كه الزم باشد به طور اتوماتيك ايزوله گردد        ،در ورودي و داخل هر واحد     

 . بسته مي شوند؛ كندFail يعني اگر هوا يا سيستم آنها .هستندو قرمز رنگ Fail to Close نوع 

14.5.5.1( Emergency Shut Down Valves ( ESDV )  : 

 سيـستم   Logic از   اين شـيرها،  . مي كنند قع ضروري عمل    انامشان پيداست فقط در مو     كه از    همان طور 

 در اين است SDV تنها تفاوت آنها با . واحدها قرار دارندBattery Limitفرمان مي گيرند و همگي در 

  بايد از داخل سايت توسط     ؛ چون يك حالت اضطراري بوجود آمده      ؛ عمل كند و بسته شود     ESDVكه اگر 

 اين عمـل الزم نيـست و از اتـاق    ، ها SDV ايرب در صورتيكه . شودResetچك شده و بعد از آن       اپراتور

 يعني اگـر هـوا   . مي باشند Fail to Close قرمز رنگ و آنها، همگي .كنترل هم مي توان آنها را باز كرد

 . بسته مي شوند؛كند Failيا سيستم آنها 

 : 123 بررسي مشكل شيرهاي پروانه اي واحد )6.1

XV        پروانه اي    ، از نوع   خشك كن هاي هوا    هاي قرار گرفته در ورودي و خروجي (Butterfly)  هـستند  .

  : در مراحل مختلف به صورت زير است هاي خشك كن ها XVوضعيت 

XV  
5411 5410 5409  5404  5403  5402  5401 

 مراحل

C C C O  C  C O Depressurizing 1 

O  O  C O  C  C  O  Purging2 

C C O  C C  C  O Pressurizing 3 

C C C C C  O  O  Parallel4 

 . مي باشد در حالت احياB  خشك كن وDrying در حالت Aخشك كن  ∗

∗ O:Open , C:Close  
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ــكل ــابق ش ــا  Purging،)5.5.1(1مط ــر دو ت ــق ه ــود Scilencer از طري ــي ش ــام م ــهدر . ، انج  مرحل

Depressurizing   از طريق    درون خشك كن     هواي، بايدScilencer       كوچك تخليه شده؛ فـشار درون 

ها و وجود فشار هوا در مقابل هواي درون خـشك كـن، تخليـه               XVپسي زياد    اما به دليل     .صفر شود آن،  

   .چه پسي شير بيشتر باشد؛ فشار بيشتري در خشك كن باقي مي ماند هر. كامل صورت نمي گيرد

 بـه    سـرويس بـوده انـد؛       در C و   Bاي  هDryerكه   فشار باقيمانده در خشك كن ها در يك مقطع زماني         

  :صورت زير بوده است

∗ 123-D-105BA : 3.0 bar 

∗ 123-D-105BB : 3.0 bar 

∗ 123-D-105CA : 4.5 bar 

∗ 123-D-105CB : 7.0 bar   

 وارد مي شود؛ يعني زماني كه طبق جدول         Purging  به مرحله     Depressurizingزماني كه از مرحله     

يكباره ، Scilencer فشار باقيمانده در خشك كن، از طريق هر دو  باز مي كند؛XV 5411صفحه قبل، 

  . به محيط، تخليه مي شود و صدايي شبيه به صداي انفجار، ايجاد مي كند

با توجه به توضيحاتي كه در مورد آسيب هاي شنوايي داده شد؛ اين صدا، بـراي افـرادي كـه در نزديكـي                       

  . ند؛ بسيار مضر خواهد بودهستخشك كن ها 

، مـي توانـد   XV 5404وXV 5401 ، به دليل پسي هر يـك از شـيرهاي   Bed Aدر قي ماندن فشار با

، XV 5403وXV 5402 ، بـه دليـل پـسي هـر يـك از شـيرهاي       Bed Bباشد و باقي ماندن فشار در 

  . خواهد بود

 Sealingداراي اين شير  ،)(1-5-5-3توجه به شرح ساختمان و طرز كار شيرهاي پروانه اي در بخش  با  

پالسـتيكي   جـنس مـواد   از آن دهنـده  تـشكيل   مواد.باشد مي تعويض قابل و ارتجاع قابل )داخلي آستر(

Elastomer  ،به علـت بـاز و بـسته شـدن      اين شيرها پس از مدتي كاركردن،.است سيليكن و نئوپرين 
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جمـع شـدن   ، كه باعث Sealing كشيده شدن بر روي آستر        و مداوم، گردش پروانه درون نشيمنگاه شير     

د و هـوا را از      رو كامل از بين مي      Sealing،   خود لحالت او  به   آسترو عدم برگشت دوباره      آستر مي شود؛  

ــد    ــي ده ــور م ــود عب ــرار         . خ ــوا ق ــشار ه ــود؛ ف ــه ش ــد تخلي ــه باي ــوايي ك ــشار ه ــل ف ــذا در مقاب   ل

اي درون  در نتيجه، به همان ميزان فشار كه به علت پسي شير، از شـير عبـور كـرده اسـت؛ هـو                     . مي دهد 

  . باقي مي ماندBedخشك كن، تخليه نمي شود و درون 

 6-1در فصل سـوم بخـش   ((Delair)سازنده خشك كن هاشده توسط شركت   طبق برنامه بازرسي اعالم   

مـه   شيرها بايد به صورت ساالنه تعويض شود؛ اما تعـويض آنهـا طبـق ايـن برنا             Seal و   Seat )آمده است 

 به كار رفته، ماننـد جـنس اصـلي          Sealingهم كه تعويض مي شود؛      ممكن است زماني    . انجام نمي شود  

كـارايي  برگشت پذيري آن را نداشته باشد؛ به همين دليل خيلي زود، جمـع شـده و                 آن نبوده و خاصيت     

  .هوا را از خود عبور مي دهددر نتيجه، . خود را از دست مي دهد
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 123ي واحد هوا خشك كن هاي ، بهسيرهاي ورود و خروج هوانمايش م )5.115. شكل

 

Check Valves  
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 :ها  رفع آنبررسي روش هايو  123واحد مشكالت احتمالي خشك كن هاي  )2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )C°10-بيشتر از : (باال بودن مقدار نقطه شبنم  )1.2

 راه حل هاي  پيشنهادي مشكل ايجاد شده رديف

  Purgingكم بودن دبي جريان   1
   روي مقدار V40 و FI 5401را باكمك مقدار دبي 

 626 Nm3/hrقرار دهيد.  

2 
 مقدار دبي جريان ورودي باالست

 )Nm3/hr  4176بيشتر از (
دبي هواي ابزار دقيق ارسـالي بـراي مـصرف كننـده را             

  .تنظيم كنيد

4 

هواي خروجي با قطرات آب همراه 
 باشد 

Trap        اگـر   .مربوط به فيلترهاي ورودي را چـك كنيـد
المنت فيلترهـاي   .  آن را تعمير كنيد    آسيب ديده است،  

ورودي را چك كنيد و اگـر آسـيب ديـده انـد؛ آنهـا را                
  .تعويض كنيد

 .ها دچار اشكال شده و به صورت اتوماتيك كار نمي كنندKVباز وبسته شدن  )2.2

  .فيلتر رگالتور هوا را تميز كنيد  فشار هواي ابزار دقيقكم بودن   1

  .يرها را تعمير كنيدش كار نكردن شيرها با فشار هوا 2

3 
Actuator شيرها درست كار   

 نمي كند
Actuatorشيرها را تعمير كنيد .  
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  .خشك كن ها فشار نمي گيرند )3.2

 راه حل هاي پيشنهادي عوامل ايجاد مشكل  رديف

1  
XV 5403 يا XV 5404 بسته   
  نمي شوند

  . را چك كنيد2.2 مورد ذكر شده در قسمت 3

2 
XV 5409 و XV 5410 باز   
 نمي شوند

  . را چك كنيد2.2 مورد ذكر شده در قسمت 3

3 V12،V13يا   وV40بسته هستند .  V12،V13يا   وV40را باز كنيد .  

  هر دو تا خشك كن ها تحت فشار باقي مي مانند )4.2

  شير يكطرفه دچار نشتي شده است  1
شيرهاي يكطرفه را باز كرده و داخل آنها را تميز 

  .ات آن را تعويض كنيدكنيد و يا قطع
2  KVرا چك كنيد2.2 مورد ذكر شده در قسمت 3   ها دچار مشكل شده اند .  
  .اختالف فشار فيلترهاي ورودي بسيار باالست )5.2

1  
قطرات موجود در آن باعث افزايش  فشار 

   0.15kg/cm2بيشتر از .شده است
  .المنت هاي فيلتر را تعويض كنيد

  .بسيار باالستاختالف فشار فيلترهاي خروجي  )6.2

1  
قطرات مايع موجود در آن باعث افزايش  

بيشتر از . فشار شده است
0.15kg/cm2  

  .المنت هاي فيلتر را تعويض كنيد

  .اختالف فشار در بسترهاي خشك كن ها باالست )7.2

1  
قطرات مايع موجود در آن باعث افزايش  

 بيشتر از . فشار شده است
0.10 kg/cm2  

اگر عمر آنها تمام شده . يدمواد جاذب را تعويض كن
  .است

  .زمان تخليه فشار كوتاه است )8.2
  . رابه آرامي ببنديدV12شير    كامال باز استV12شير دستي   1
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  :(Steam Trap)ساختمان و طرز كار تله هاي بخار )3

ر به كا ؛بدون آنكه اجازه خروج به بخار بدهد تجهيزات،از   كندانسكردن مايعج را  اين وسيله براي خ

   . ها، نصب مي كنندMoisture Seperatorتجهيزاتي مانند درقسمت خروجي تله بخار را  .رود مي

در اين جا ساختمان و . كاربرد خاصي دارداز آنها د كه هر يك نشو ها در انواع گوناگون ساخته مي تله

  :مي شود با ذكر مزايا و معايب هر يك تشريح آنها از دو نمونه طرز كار عمومي 

    )rapTic athermostT& low F (T .T&F هاي بخار نوع تله )1.3

 اختالف وزن مخصوص آب و بخار كار ر اساسب نوع آنيك . ا به دو صورت ساخته مي شوندتله هنوع اين 

   :ر است يزبه شرح ها  مراحل كار اين نوع تله . اختال ف درجه حرارتنوع ديگر بر اساسمي كند و 

به دليل كه  شير ترمستاتيك تله سپس،. ا وارد محفظه مي شوندآب كندانس و هو، درشروع كار -1

 آنگاه،. هوا را خارج مي كند و آب كندانس هم محفظه را پر ميكند؛ سرد بودن محفظه باز است

 .شناور توپي شكل را باال مي برد وآب كندانس همزمان با هوا خارج مي شود

  ه دليل افزايش درجه حرارت بسته  شير ترموستاتيك ب؛وقتي بخار به محفظه وارد مي شود -2

 ولي آب كندانس تا وقتي كه . بخار نمي تواند از طريق اين شير خارج شودبنابراين، .شود مي

و تمام كرد  پر وقتي بخار تمام محفظه را گردد و خارج ميهمچنان  داشته است؛شناور را باال نگه 

 و توپي را شود آب كندانس ايجاد  دوبارهتا راه خروج را مي بندد شناور مي افتد ومايع خارج شد؛ 

 .به سمت باال جابجا كرده؛ آب را تخليه كند

 ،مجددا به دليل كاهش درجه حرارت و  همراه با هوا وارد محفظه مي شودآب كندانس ايجاد شده -3

 آب كندانس ، همزمان با باال ماندن شناور.دكنخارج مي را هوا  و شير ترموستاتيكي باز مي شود

 .ج مي شودهم خار
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  :     ي اين نوع تله بخار مزايا

 .؛ نيز خوب كار مي كنديا خيلي كم باشد ب كندانس خيلي زياد و آدر شرايطي كهحتي  -

 .هوا را خوب از محفظه خارج مي كند -

ب كندانس را فورا خارج مي كند براي وسايلي كه سرعت انتقال حرارت در آنها زياد است و چون آ -

  . مفيد است؛شودبخار زود كندانس مي 

  :  اين نوع تله بخار معايب

 ؛اگر در آب كندانس مواد خورنده باشد. زند به آن آسيب مي،  (Hammering)بضربه آ -

 .ترموستات تله را خراب مي كند

 براي بخار سوپر هيت مناسب نيست و براي اين منظور ؛اگر داراي تخليه هاي ترموستاتيكي باشد -

 .  استفاده نمود؛ستمعروف اBail float كه به نام آن، وستاتيك بايد از انواع بدون شير ترم

آن كوچكتر Orifice بايد ، براي بخار با فشارهاي بيشتر بنابراين،. ثابت استآن قدرت شناور  -

 .باشد و براي هر فشاري كه روي تله قيد شده به كار رود تا ايجاد اشكال نكند

در جاهايي نصب شود كه در مجاور محيط خارج در مقابل يخ زدن خيلي مستعد است لذا بايد  -

  .نباشد

  )rapsTynamic dhermoT( : T.D.Tتله هاي بخار نوع  )2.3

 فقط  وكند ير سرعت كار ميينامند اين تله بر اساس تغ ميCD ها اين تله را نوع ه بعضي از سازند

ديسك  د ونشو يب كندانس وهوا وارد تله م آ،در شروع كار. است يك قطعه متحرك بسيار سبك داراي

 .ريزد به لوله زير كندانس مي شود و از مسيرهاي زير ديسك خارج ميآب  .دنده را به باال فشار مي

كاهش فشار   يك،عبور سريع از زير ديسك با شود و  بخار وارد تله مي؛ب كندانس تمام شدآسپس وقتي 

 محفظه بااليي ديسك وارد  همچنين بخاري كه به.كشد ديسك را به طرف پايين مي كند و ايجاد مي
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 در نتيجه راه خروج آب .كند قرار گرفته و به نشستن سريع ديسك كمك مي شده تحت فشار زياد

 سطح تماس باالي ديسك با به دليل اينكه،. شود و بخار نمي تواند از تله خارج شود كندانس بسته مي

ند ديسك را باال توا بخار در پايين نميفشار  ؛بخار بسيار بيشتر از سطح تماس پايين ديسك با بخار است

ابد و بخار موجود  ييز كاهش مي درجه حرارت باالي ديسك ن،ب كندانس به تلهبا ورود مجدد آلذا  .ببرد

 رفته؛و ديسك به باال  ابد ي فشار در باالي ديسك كاهش مي.شود  سرد شده و كندانس مي،ن محلدر آ

  .شود  تكرار ميارهدوبد و مراحل فوق شو ب كندانس خارج ميآ

  :اين نوع تله بخاري مزايا

 .ري در داخل آن كار مي كندغيي بدون نياز به ت،در فشار باال -

 . براي بخار سوپر هيت وفشار باال مناسب است -

 .ن تاثيري نداردزند و خورندگي آب كندانس در آ نمين  صدمه اي به آ،لرزش و ضربه آب -

 .در مقابل يخ زدگي مقاوم است -

 .دخارج كنتواند  ميرا ك و كم حجم است ولي آب كندانس زيادي خيلي كوچ -

  . فقط يك قطعه متحرك دارد كه از فوالد ضد زنگ است -

  :       اين نوع تله بخار معايب 

 .  فشار منفي كار نمي كندودر بخار با فشار خيلي كم  -

در ل آن خارج نشود هواي داخممكن است  ؛ به طور ناگهاني وارد تله شودباال،اگر بخار با فشار  -

 .در چنين حالتي بايد يك شير هوا گير همراه آن نصب گردد . هوا بگيردنتيجه، تله

  .در ضمن كار سر وصدا دارد -
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رطوبـت  مقداري از   طي سه مرحله،    ،  123در كمپرسورهاي هواي واحد     پس از فشرده شدن هواي محيط       

،  ورود به مرحله بعدي كمپرسـور      رحله و قبل از   اين مايعات بايد پس از هر م      . موجود در هوا مايع مي شود     

 لذا، هوا پس از هـر مرحلـه، بـه           .زيرا ورود آب به كمپرسور باعث آسيب زدن به آن مي شود           . تخليه شوند 

،  Seperator بايـد از پـايين   ،آب كندانس جداشده از هـوا .  وارد مي شودMoisture Seperatorيك 

تلـه   فشرده به همراه آب كندانس، در مسير خروجي آن، يـك             براي جلوگيري از خروج هواي    . تخليه شود 

چون بين آب كندانس و هواي فشرده، اختالف دماي چنداني وجود ندارد؛ از تله بخار     . بخار، قرار مي گيرد   

 هـواي وزن مخـصوص آب و  كه بر اسـاس اخـتالف    F&T.T (Flow & Thermostatic Trap)نوع 

   .فشرده، كار مي كند؛ استفاده مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كمپرسور و محل قرار تله هاي بخار و محل تخليه آب كندانس هاي Seperatorشمايي از  )1-3شكل 

  

Drain  Drain  Drain 
Steam Trap Steam Trap Steam Trap  



 

 171

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

4(      Moisture Seperator 123هاي واحد:  

هاي ايـن واحـد شـامل       Seperator Moisture مشخص است؛     بخش قبل  )1-3(همانطور كه در شكل   

 ،وبطهواي فشرده مر  .  شده قرار داده شده است     Packاالي آن، مش هاي     يك درام است كه در قسمت ب      

از پـس  قطرات ريز آب، . ردا قطرات ريز آب درون خود را روي آنها به جا مي گذ   ،هااين مش   در برخورد با    

به هم پيوستن بزرگتر شده و بر اثر نيروي وزن خـود، بـه تـه درام سـقوط مـي كننـد و پـس از رسـيدن                 

Levelمشخصي،  تا مقدار Steam Trap باز مي شود و آب را خارج مي كند.  

   ، هـا  Seperatorجـنس ايـن     ذكـر شـد؛     ،  (C-6-1) جدول   (1-4)فصل سوم بخش    آنچه در   با توجه به    

خـورده  به همين دليل، در اثر مجاورت مداوم با بخارات و كندانس هاي آب، به شـدت    . استكربن استيل   

هـاي  Legلـذا داخـل     . د شده، به سمت پايين كشيده مي شـود         ايجا (Scale) مي شود و زنگ آهن هاي     

جلـوگيري از تخليـه آب از   ايجاد گرفتگي و ها نفوذ مي كند و باعث  Steam Trapارسال آب به سمت 

 مـي رسـد آالرم      45mmWsوقتـي بـه      مايع بـاال مـي آيـد و          Levelدر نتيجه،   .  مي شود  Trapسمت  

High65  آن فعال مي شود و با رسيدن به مقدارmmWsكمپرسور را تريپ مي دهد  .  

 هـا، باعـث   Level Gage مربوط بـه  Leg، به درون (Scale)گاهي اوقات نيز، به علت نفوذ زنگ آهن 

  .، باعث تريپ كمپرسور مي شودLevel Alarm HHرسيدن به  كاذب مي شود و با Levelنمايش 

ناچار هميشه  به   بنابراين   .ورها شده است  دو مورد ذكر شده در باال تاكنون، چندين بار باعث تريپ كمپرس           

نيز آلودگي صـوتي     اين كار   .  جلوگيري شود  Level را مقداري باز نگه ميدارند تا از افزايش          Drainشير  

همين فصل، مي تواند قابل     بسيار شديدي را ايجاد كرده است كه از نظر آسيب هاي شنوايي ذكر شده در                

  ) مرحله سوم كه داراي فشار باالييستSeperatorربوط به  مDrainبخصوص باز بودن ( .توجه باشد

هـا، بـا درام هـايي از جـنس          Seperatorبراي حـل ايـن معـضل مهـم، پيـشنهاد مـي شـود؛ درام ايـن                   

Stainless Steelجايگزين شود تا در مقابل آب، دچار خوردگي نشود و اين مشكالت برطرف گردند  .  



 

 172

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

 124 و 123ي واحد شرح كار آنااليزرها-انواع آنااليزرها )5

د كه مقدار يك ماده را در تركيب، بر اساس خواص فيزيكي يا شيميايي آن               آنااليزرها دستگاه هايي هستن   

   .اندازه گيري مي كنند و جهت كنترل كيفيت محصول توليدي، به كار مي روند

  انواع آنااليزرها •

 (Conductivity Meter)هدايت سنج الكتريكي  -

 PH (PH Meter)اندازه گير  -

 (Oxygen Analyzer)آنااليزر اكسيژن  -

 (Moisture Analyzer)رطوبت سنج  -

  (Cl2 Analyzer) كلرسنج -

 TOC (Total Organic Carbon)آنااليزر  -

 RVP (Reid Vapor Pressure)آنااليزر  -

 (Gas Chromatograph)كروماتوگراف گازي  -

 H2Sآنااليزر  -

  2COآنااليزر  -

 اندازه گيري مقدار رطوبت موجود در هواي خروجـي از خـشك كـن هـا                 در واحد توليد هواي ابزار دقيق،     

به همين منظور، در خروجي خشك كـن هـاي هـوا از آنـااليزر رطوبـت                . داراي اهميت بسيار زيادي است    

  . استفاده شده است

هـواي  .  باشـد  2CO و در واحد توليد نيتروژن، هواي خروجي از بخش خالص سازي هوا بايد عـاري از آب               

از طرفـي ميـزان گـاز اكـسيژن در          .  و هيدروكربن آنـاليز مـي شـود        2COمت، از نظر مقادير آب،      اين قس 

  . از اينرو مقدار اكسيژن را با يك آنااليزر، آناليز مي كنند. نيتروژن گازي توليدي بسيار مهم است
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 (Oxygen Analyzer)آنااليزر اكسيژن  )1.5

ار اكسيژن گازي و اكسيژن محلول را انـدازه گيـري     آنااليزرهاي اكسيژن دو نوع هستند كه مي توانند مقد        

 ppm 25 تـا  0 تا چند درصد و اكسيژن محلول مي تواند از ppmاكسيژن گازي مي تواند از چند . كنند

از آنااليزر اكسيژن محلول بيشتر در واحدهاي تصفيه فاضالب و پـسĤب هـاي صـنعتي                . اندازه گيري شود  

  . استفاده مي شود

  :ژن گازي به روش هاي زير انجام مي شود اندازه گيري اكسي

 :سنسور اكسيد زيركونيوم  )1.1.5

يكي از متداول ترين سنسورهايي كه براي اكسيژن گازي استفاده مي شـود؛ سنـسور اكـسيد زيركونيـوم                   

سنسور اندازه گيري اكسيژن داراي صفحه الكترودي زيركونيـوم بـا يـك اليـه متخلخـل از جـنس                    . است

.  طرف تحت فشار گاز مرجع و از طرف ديگر تحت فشار گاز نمونه قرار مي گيرد                پالتينيوم است كه از يك    

ايـن دمـا   .  مي رسـاند C°750قرار دارد كه دماي سنسور را به   (Heater)داخل سنسور يك گرم كننده      

باعث مي شود كه يون هاي اكسيژن از صفحه الكترود عبور كرده و متناسب با غلظت يون ها ميلـي ولـت                      

  .توليد كنند

در يك دماي ثابت، ميزان ميلي ولت توليد شده توسط سنسور به نسبت ميزان فـشار نـسبي اكـسيژن دو                  

 به عنوان گـاز     %20.8معموال از هواي ابزار دقيق با ميزان اكسيژن         . طرف صفحه زيركونيوم بستگي دارد    

راين ميزان ولتـاژ فقـط      بناب. مرجع، استفاده مي شود كه بايد تميز و عاري از هر نوع روغن و آلودگي باشد               

  .وابسته به غلظت اكسيژن موجود در گاز نمونه مي شود

داخل سنسور از يك ترموكوپل نيز استفاده مي شود كه دماي سنسور را اندازه گيري كند و تا زمـاني كـه               

  . نرسيده، دقت اندازه گيري پايين است(C°750)دماي سنسور به دماي ايدآل 
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ي مختلف دو طرف صفحه زيركونيوم قرار مي گيرد؛ يون هـاي اكـسيژن از               زماني كه اكسيژن با غلظت ها     

مقدار ميلي ولت توليد شده توسـط       . سمتي كه فشار نسبي باالست به سمت فشار كمتر، حركت مي كنند           

بـا كـاهش غلظـت اكـسيژن،        . سنسور به صورت معكوس با ميزان اكسيژن پروسس رابطه لگـاريتمي دارد           

 .فزايش مي يابدميزان ميلي ولت توليدي ا

 :روش پارامغناطيسي  )2.1.5

  . كار مي كند) به جز اكسيدهاي نيتروژن(اكسيژن  اين آنااليزر بر اساس خاصيت پارامغناطيسي

در حالي كه بعضي از گازها خاصيت ديامغناطيسي دارند كه اتـم هـاي آنهـا در يـك ميـدان مغناطيـسي                       

  :اليزر وجود دارد بر اساس اين خواص دو دسته آنا. يكديگر را دفع مي كنند

 آنااليزر پارامغناطيسي حرارتي )1.2.1.5

تمايل اكسيژن براي كمتر مغناطيس     (اين آنااليزر بر اساس خاصيت پارامغناطيسي اكسيژن عمل مي كند           

  اين پديده اخـتالف فـشار القـا شـده مغناطيـسي در سـلول را انـدازه گيـري                    ) شدن در صورت گرم شدن    

 حاصل از اختالف فشار توسط آشكارسـازهايي حـساس در           (Sample)تغيير فلوي سلول نمونه     . كند مي

 . متناسب با غلظت اكسيژن يا فشار نسبي است،عدم تعادل در پل. يك پل وتسون اندازه گيري مي شود

  آنااليزر پارامغناطيسي مكانيكي )2.2.1.5

 غيرمغناطيــسي در ميــدان (Sample)ايــن آنــااليزر فــشار نــسبي اكــسيژن را بــا جابجــايي گــاز نمونــه 

گاز نمونه روي يك صفحه فيبـر كـوارتز معلـق مـي شـود و                . ناطيسي غير همگن اندازه گيري مي كند      مغ

  بـا  . اكسيژن تمايل به جابجايي بـه سـمت منطقـه اي دارد كـه قـدرت ميـدان مغناطيـسي كمتـر اسـت                       

فشار نسبي گاز اكـسيژن قابـل تـشخيص         ) نيروي الزم براي جلوگيري از جابجايي     (اندازه گيري جابجايي    

  .ستا
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 (Amperometric)آنااليزر اكسيژن اندازه گيري جريان  )3.1.5

اين آنااليزر شامل يك آند، كاتد و الكتروليت مناسب و يك مـدار انـدازه گيـري جريـان الكتريكـي بـراي                       

عمدتا آند شامل فلـزي مثـل       . تبديل سيگنال سلول به يك مقدار آنالوگ متناسب با غلظت اكسيژن است           

محلول قرار مي گيرد و آب كه به عنـوان كاتـد عمـل مـي كنـد يـون هـاي                      سرب يا روي است كه داخل       

واكنش هاي نيم سلول تركيبي توليد يك سـيگنال جريـان در مـدار              .  توليد مي كند   (-OH)هيدروكسي  

الكتروليت مي تواند مايع باشد يا خود       . اندازه گيري مي كند كه متناسب با غلظت اكسيژن در سلول است           

 برخي مدل هاي ديگر از كاتد طال و آند نقره و يك الكترود معمولي با غشاء قابل نفـوذ     در. گاز نمونه باشد  

 .اكسيژن مانند تفلون كه اكسيژن در آن جدا و منتشر مي شود استفاده مي شود

  (Moisture Analyzer)رطوبت سنج  )2.5

  :اندازه گيري رطوبت به روش هاي مختلفي صورت مي گيرد

 نقطه شبنم نوري )1.2.5

 گاز نمونه از روي يك سطح صيقلي مثل آينه عبور مي كند و از يك سيستم نوري نيز بـراي           در اين روش  

تشخيص شبنم استفاده مي شود به طوري كه يك سنسور نوري، نور را به آينه مي تاباند و سنسور ديگـر                     

  بـور  وقتي گاز از داخل سنـسور رطوبـت و از روي سـطح آينـه ع               .  نور را دريافت مي كند     ،در زاويه مخالف  

مي كند در يك لحظه سرد مي شود و به محض اينكه اولين قطرات شـبنم روي سـطح آينـه ظـاهر شـد                         

   نـور دريافـت     ؛ شـبنم تـشكيل شـده      ،سنسور دوم كه نور را دريافت مي كرد به واسـطه اينكـه روي آينـه               

از ايـن   . در اين هنگام دما اندازه گيري مي شود و سپس دما به نقطه شـبنم تبـديل مـي شـود                    . نمي كند 

  . استفاده مي شودppmروش براي مقادير كم رطوبت در حد 
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 نقطه شبنم بخار تعادلي )2.2.5

دو فلز هـادي اطـراف      . اين روش شامل فتيله اشباع شده با يك رطوبت سنج از جنس كلرايد ليتيوم است              

 هـادي   ولتاژ متناوب پـايين نيـز بـه فلزهـاي         . سيستم پيچيده شده و يك سنسور دما نيز در آن قرار دارد           

زماني كه دماي بخـار تعـادلي بـه      . عبور گاز از محلول نمكي در فتيله ايجاد گرما مي كند          . اعمال مي شود  

بخار تعادلي با رطوبـت گـاز       . حد مطلوب رسيد؛ آب بخار شده و باعث كاهش فلوي جريان و دما مي شود              

 .تغيير مي كند، بنابراين مي توانيم از طريق دما رطوبت را محاسبه كنيم

 رسانايي الكتريكي )3.2.5

در ايـن روش،  . اين روش براي اندازه گيـري و كنتـرل پيوسـته رطوبـت در جامـدات اسـتفاده مـي شـود                

لتك يا استوانه و يا يك صـفحه        غالكترودها يكي از بازوهاي پل وتسون را تشكيل مي دهند كه به صورت              

 درصـد   25 تـا    2ن آنااليزر بـين      اندازه گيري اي   رنج.  از بين الكترودها عبور مي كند      Sampleهستند كه   

 .مي باشد

 خازن )4.2.5

اين آنااليزر بر اساس خاصيت جذب آب در سنسور خازني كار مي كند اين سنسور شامل دو الكترود يكي                   

از . آلومينيوم آند شده و ديگري يك اليه نازك طالست كه به عنوان الكترودهاي آشكارساز كـاربرد دارنـد                 

 . درصد استفاده كرد2 تا ppmگيري غلظت ذرات آب از چند اين تكنيك مي توان براي اندازه 

  تغيير فركانس )5.2.5

اين آنااليزر بر اساس خاصيت جذب آب روي يك رطوبت سنج كار مي كند كه اين رطوبت سنج پوشـيده       

  ايـن آنـااليزر    . شده از يك كريستال كوارتز است كه بر اساس خاصيت جذب پيزوالكتريك كـار مـي كنـد                 

  . اندازه گيري كندppm 250000زها را از يك تا مي تواند رطوبت گا
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 TOC (Total Organic Carbon)آنااليزر  )3.5

  :مراحل انجام كار اين آنااليزر به ترتيب زير مي باشد 

 حذف كربن هاي غير ارگانيك )1.3.5

 CO2نمونه پس از ورود به آنااليزر با استفاده از اسيد فسفريك بـه كـربن هـاي غيرارگانيـك محلـول در                    

  .شده و به صورت حباب هوا از محلول خارج مي شود ي شود كه از محلول جداتبديل م

 افزودن اكسيدكننده  )2.3.5

 از كربن هاي غير ارگانيك تهـي شـد وارد محفظـه يـك مخلـوط كننـده                   (Sample)بعد از اينكه نمونه     

(Mixing Chamber) به آن اضافه مي شود) سديم پر سولفات( مي شود و يك اكسيدكننده قوي. 

 (UV) اشعه ماوراء بنفش تابش )3.3.5

اين عمل در دماي پايين تحت اشعه ماوراءبنفش صورت مي گيرد كه نمونه در يك لوله به نام راكتور قرار                    

 . مي كندCO2در اين حالت، اكسيژن با كربن ارگانيك واكنش مي دهد و توليد . مي گيرد

 اندازه گيري )4.3.5

 . صورت مي گيردCO2ول هاي اندازه گيري بر اساس جذب اشعه مادون قرمز توسط مولك

 2COآنااليزر  )4.5

روش اندازه گيري به اين صورت است كه اشـعه          .  در گاز را اندازه گيري مي كند       CO2 مقدار   ،اين آنااليزر 

 در نمونـه    CO2 نشان دهنده مقدار     ،مادون قرمز از گاز نمونه عبور داده مي شود و ميزان جذب اين اشعه             

  .است
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 Nitrogen Generation Membrane Unit - نواحد غشايي توليد نيتروژ )6

 )طرح ارائه شده توسط شركت پارسيان پويا پليمرطبق (

به دو جريان نيتروژن خالص و هواي غني از اكسيژن با استفاده از غشاهاي الياف توخالي از                 جداسازي هوا   

م شده؛ سپس فيلتـر   در اين روش، هوا در ابتدا متراك. به صورت تجاري انجام شده است1980اوايل سال   

  بـا ايـن روش     . به نيتروژن با خلوص باال تبـديل مـي شـود          ، 1Memberane آنگاه با استفاده از    مي شود 

نيتـروژن بـا   در حالي كه براي بيشتر مصارف،  . نيز توليد كرد%99.9مي توان نيتروژن تا درصد خلوص 

  . نيز مناسب است%95درصد خلوص 

هـر گـاز،   سرعت تراوش پـذيري  . انتخابي، جدا مي كنندپذيري تراوش غشاها، گازها را بر مبناي خاصيت      

مولكول هاي پليمر در    توسط قابليت انحالل آن در ماده غشايي و سرعت نفوذ آن از ميان فضاي آزاد بين                 

گازهايي كه حالليـت بـااليي در غـشا دارنـد و همچنـين گازهـايي كـه                  . اليه چگال غشا، تعيين مي شود     

 سـرعت نفـوذ     .بزرگتر و با حالليت كمتر، سريع تـر تـراوش مـي كننـد             ه گازهاي   كوچك هستند نسبت ب   

  .گازهاي مختلف موجود در هوا، نسبت به يكديگر، در جدول زير مشخص شده است

  آب  هيدروژن آمونياك  دي اكسيد كربن اكسيژن آرگون  نيتروژن متان  اتان

C2H6 CH4 N2 Ar O2 CO2 NH3 H2 H2O 
 

عنفوذ سري   نفوذ كند  

  
  
  

    

                                           
  غشا 1

 نيتروژن هواي فشرده
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جداسازي دو گاز از هم توسط غشا، بر اساس انتخاب پذيري آنها و نسبت تراوش پذيري دو گاز نسبت بـه       

  .هم صورت مي گيرد

  .از طرفي انرژي مورد نياز سيستم نيز كمتر مي شود. انتخاب پذيري باالتر، جداسازي بهتري در پي دارد

  :لي غشاهاي جداكننده نيتروژن از هوا اصول ك )1.6

در اين سيستم، براي جداسازي هوا به گازهاي سـازنده آن، هـواي متـراكم را از بـين دسـته اي از اليـاف                        

قـسمت  . غشاء، جريان هوا را به دو قـسمت تقـسيم مـي كنـد             . مي دهند عبور  ه تراوا   توخالي با جداره نيم   

دي اكسيد كربن و ديگر گازهـاي موجـود در           از اكسيژن،    عمده آن، نيتروژن است و بخش ديگر آن، غني        

  .هواست

اين غشاها با توانايي تفكيـك و انتخـاب پـذيري           . مهمترين بخش سيستم هاي غشايي، غشاهاي آن است       

اوش پـذيري بيـشتر از نيتـروژن، از         اكسيژن، آب و دي اكسيد كربن را به دليل داشتن خاصيت تر           بيشتر،  

  .نيتروژن باقيمانده را خارج مي كنندجريان هوا جدا مي كنند و 

اكسيژن، آب و دي اكـسيد  هواي متراكم به يك طرف غشا وارد شده و گازهاي با تراوش پذيري باال مانند            

كربن از جداره غشا عبور كرده و از هواي متراكم ورودي جدا مي شـوند و جريـان باقيمانـده كـه غنـي از                         

  .مي شودنيتروژن مي باشد؛ از سمت ديگر غشا خارج 

بـه صـورت فـشرده در داخـل يـك      ،  mm 0.5در اين روش، ميليون ها الياف توخالي با ابعـاد كمتـر از   

بنـابراين  . مجموعه مجزا قرار داده مي شود كه باعث ايجاد نسبت سطح به حجم بسيار زيـادي مـي شـود                   

  .ودجريان ايجادي داراي خلوص باالي نيتروژن مي باشد كه با سرعت بااليي توليد مي ش

توسط كنترل شدت جريان خوراك ورودي كه از سطح غشا عبور مي كند؛ مي توان بخش اعظم اكـسيژن                   

  .را از آن حذف كرد و نيتروژن خالص تري به دست آورد
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و شـدت جريـان     شرايط غشا با توجه به فشار و دماي عملياتي، ميزان خلوص مـورد نيـاز بـراي نيتـروژن                    

  .محصول گاز خروجي، مشخص مي شود

  :شخصات واحدهاي غشايي توليد نيتروژن م )2.6

  :ژن توسط غشا، شامل سه بخش زير مي باشدواحد صنعتي توليد نيترو

 به منظور توليد نيتروژن، هـواي ورودي بـه واحـد غـشايي       : تامين هواي فشرده مورد نياز    واحد )1.2.6

ژن  بـر اسـاس فـشار نيتـرو        ،فشار هواي خروجـي از كمپرسـور      .  فشرده شود  ،بايد توسط يك كمپرسور   

 .درخواستي تنظيم مي شود

هواي فشرده توليد شده توسـط كمپرسـورهاي مـورد اسـتفاده در             : واحد تصفيه هواي ورودي    )2.2.6

براي افزايش  . سيستم، قبل از ورود به غشا، توسط سيستم تصفيه هوا، تصفيه و خالص سازي مي شود               

ه خروجي از كمپرسـورها  عمر غشا و جلوگيري از ورود ذرات نامناسب به نيتروژن توليدي، هواي فشرد            

  .را از فيلترهاي مختلفي عبور مي دهند تا ذرات معلق و هيدروكربن هاي موجود در آن، گرفته شود

با استفاده  .  مي شود  واحدهواي تصفيه شده وارد اين      . استمهمترين جزء واحد    : واحد غشايي  )3.2.6

 .دگردا، تنظيم مي از شيرهاي كنترل موجود در مسير جريان، دبي و فشار خوراك ورودي به غش

   : تامين كننده هواي فشردهمشخصات فني كمپرسور )1.2.6

   يك مرحله ايScrew Oil Inject  - Direct Coupling :نوع كمپرسور  -

 )آب خنك( Shell & Tube: نوع كولرها  -

 Seperator : 8 ppmحداكثر خروجي روغن از  -

- Seperator داراي محفظه دو جداره:  روغن 

 Water Cooling: سيستم خنك كاري  -

 افقي: نوع مخزن روغن  -



 

 181

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

 m3/min 50: ظرفيت نرمال توليد هوا -

  m3/min 67:حداكثر ظرفيت توليد هوا  -

 bar 10: فشار كاري  -

 db 78: صداي كمپرسور  -

 فيلتر دوتايي: فيلتر هواكش  -

 )فيلترها ساخت كشور انگلستان مي باشد: ()بخش فيلتراسيون(يستم تصفيه هوا مشخصات س )2.2.6

  نوع فيلتر             

  مشخصات 
 Final Filterفيلتر نهايي Main Filterفيلتر اصلي  Prafilterفيلتر اوليه 

  AO 1000 F  AA 1000 F  AR 1000 F  مدل

  60 (m3/min) 60 (m3/min) 60 (m3/min)  ظرفيت

 bar 7-13 bar 7-13 bar 13-7  فشار كاري

  bar  18 bar  18 bar 18  فشار تست

  هاروغن و هيدروكربنبخارات  ذرات آب و روغن خارات آب و روغنب  مواد جذب شده

 mg/ m3  0.01 mg/ m3 0.003 mg/ m3 0.5  قدرت جذب

 bar 20 bar 20 bar 20  فشار كاركرد هوزينگ

 فوالد كربني فوالد كربني فوالد كربني جنس هوزينگ

  مشخصات يك سيستم تصفيه هواي واحد توليد نيتروژن:  )1-6جدول 

 گرفتگـي و تعـويض بـه        تـشخيص  اختالف فشارسنج براي     و (PSV) شير تخليه فشار     داراييلترها  اين ف 

  .موقع، مي باشند

با اپوكسي و بيرون آنها با رنگ صنعتي، پوشـش داده           داخل هوزينگ فيلترها،    براي جلوگيري از خوردگي،     

 .شده است
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  :  سيستم غشاييخوراك ورودي و محصول مشخصات  )3.6

 :هواي ورودي  )1.3.6

 Nm3/hr 6000: يت ظرف -

  barg 8:فشار  -

 C°50 :دماي ورودي  -

 %80 كمتر از :رطوبت نسبي  -

 µm 0.01 :حداكثر اندازه ذرات  -

 µm/Nm3 0.01 كمتر از :حداكثر ميزان روغن  -

 µm/Nm3 0.013 كمتر از :ميزان هيدروكربن ها  -

 :نيتروژن خروجي  )2.3.6

 Nm3/hr 6000  (%5±)  :  طراحيظرفيت -

 %98: خلوص نيتروژن  -

 حجمي %2 : اكثر ميزان اكسيژنحد -

  barg 7 حداقل:فشار  -

 C°50: دماي ورودي حداكثر  -

 :ابعاد كلي واحد  )3.3.6

 mm 2100: طول  -

 mm 1200: عرض  -

 mm 2000: ارتفاع  -

 kg 1800حدود : وزن  -
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  . نيز افزايش داد%99.9با تنظيم فشار و دماي هواي ورودي، خلوص نيتروژن توليدي را مي توان تا 

ابـت  به اين ترتيب كه با فرض فشار و دمـاي ث        . آن است شدت جريان نيتروژن توليدي، تابع درجه خلوص        

  .براي هواي ورودي، با افزايش درجه خلوص نيتروژن توليدي، شدت جريان كاهش مي يابد

   خلوص نيتروژن با مقدار هواي ورودي يكسانتغييرات:  )2-6جدول 

 :مشخصات فني سيستم كنترل  )4.6

  :زات كنترلي موجود بر روي آن عبارتند از كنترل و تجهيمشخصات تابلوي 

1.4.6( Voltage Fault : اال و پايين رفـتن ولتـاژ نـسبت بـه حـد مجـاز، فرمـان        در صورت ب

 . خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند و چراغ نشان دهنده روشن مي شود

2.4.6( Phase Fault:    در صورت قطعي يا درست نبودن ترتيب فازها، فرمان خـاموش شـدن 

 .كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

3.4.6( Oil Over Temprature :  نـسبت بـه حـد مجـاز،     دماي روغن،در صورت باال رفتن 

 .فرمان خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

4.4.6( Air Over Temprature :    در صورت باال رفتن دماي هواي خروجي، نسبت بـه حـد

 .مجاز، فرمان خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

وجي نسبت به درصد جريان خر

  (%)جريان ورودي

 6000ميزان جريان خروجي براي 

Nm3/hrهواي ورودي   

ميزان خلوص نيتروژن 

(%) 

48  2880  95  

41  2440  96  

30  2000  97  

26.6  1600  98  

19  1105  99  

8  485  99.9  
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5.4.6( Main Motor Trip:        در صورت ايجـاد اخـتالل در كـار الكتروموتـور اصـلي، فرمـان 

 .خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

6.4.6( Fan Motor Trip :    در صورت ايجاد اختالل در كار فن الكتروموتور، فرمـان خـاموش

 .كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كندشدن 

7.4.6( High Air Pressure : فتن فشار هواي خروجي، نسبت به حد مجـاز،  در صورت باال ر

 .فرمان خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

8.4.6( High Oil Pressure:   نسبت به حـد مجـاز، فرمـان    روغن فشاردر صورت باال رفتن ،

  .خاموش شدن كمپرسور را به صورت اتوماتيك صادر مي كند

  :مشخصات ايمني و حفاظتي مورد استفاده  )5.6

كاهش مـي دهـد، حـرارت        يكي از فاكتورهاي اساسي كه عمر يك موتور را           :يستم عايق بندي    س )1.5.6

   بستگي به درجـه حـرارت عمليـاتي كـه موتـور در آن كـار                 ،نوع عايق مورد استفاده در موتور     . است

  عايق موتور با افزايش دمـاي عمليـاتي موتـور بـه طـور سـريع كـاهش                   عمر متوسط .  دارد ؛مي كند 

، بيشترين دمـاي عمليـاتي كـه در آن       1(NEMA)جمن توليدكنندگان لوازم الكتريكي     ان .مي يابد 

ايـن  .  ساعت طول عمر بيان كرده است      20000موتور بدون خطر كار مي كند را بر حسب متوسط           

 درجـه   ر چهـا  NEMA. دما مجموع دماي محيط و بيشترين دماي حاصل از كاركرد موتـور اسـت             

(Class)     ايـن درجـه هـا كـه         .مقدار دما وضع كرده است    ارتي در بيشترين     عايق بر اساس دوام حر 

 كه بيشترين دماي عـايق موتـور را بـدون           A,B,F,H: روي پالك موتور حك مي شوند؛ عبارتند از       

 عايق استاندارد براي موتورهاي قديمي با قاب        A Classعايق   .دناينكه آسيب ببيند، نشان مي ده     

U           بـراي   1964از سـال    .  اسـتفاده مـي شـد      1964 تـا    1952 شكل بود كه در فاصله سـال هـاي 
                                           

1   ssociationA acturersanufMlectrical Eational N 
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معمـول تـرين عـايق مـورد      .  اسـتفاده شـد    B Class شكل از عايق اسـتاندارد       Tموتورهاي با قاب    

 عمومـا  Hو  F درجـه .  استB يا A از عايق Fractional Horsepowerاستفاده در موتورهاي 

عايق فرض مـي شـود موتـور بـا دمـاي          در تعيين    .براي موتورهاي با كاربرد خاص استفاده مي شود       

عبارتست از دماي هواي اطراف موتـور  : محيط كار مي كند كه دماي محيط اينگونه تعريف مي شود     

پس از تعيين اين دما بايد موتور را با عايقي انتخـاب            . و دمايي كه روي پالك موتور حك شده است        

كـار موتـور     كه دماي    C°10هر  .  باشد آن بيشتر از دماي محيط يا حداقل برابر با آن         كرد كه دماي    

  .، عمر موتور نصف مي شوداز دماي درجه عايق باالتر باشد

   ساعت در دماي20000  درجه عايق

A 105°C 

B 130°C  
C 155°C  
D 180°C  

  

  . ، پيشنهاد مي شودC°105 براي دماي حداكثر Aدرجه : طبق جدول فوق، مثال داريم 

  . مر موتور دارددرجه عايق ارتباط مستقيم با ع

 . استIP55F يا IP54F الكتروموتور داراي كالس حفاظتي :سيستم ايمني الكتروموتور  )2.5.6

بـراي مـشخص كـردن      .  نشان دهنده توانايي يك سيستم در برابر ورود مايع و ذرات جامـد اسـت               IPكد  

  مـي توانـد      60  تـا  0عدد اول كه بين     .  آن را نشان مي دهند     ،كامل اين توانايي در هر سيستم با دو عدد        

 تـا  1عدد دوم كه بـين  . باشد؛ ميزان توانايي در محافظت از سيستم در برابر ذرات جامد را نشان مي دهد              

در بعـضي   . فظت از سيستم در برابر ذرات مايع را نشان مـي دهـد             ميزان توانايي در محا     مي تواند باشد؛   8

  ن مـي دهـد كـه هـر محفظـه در برابـر               و نـشا   ي باشد ممواقع عدد سومي وجود دارد كه مربوط به ضربه          

 اين كد به اين معناست كه طراحـي الكتروموتـور بـه             .تواند مقاومت كند   درت چند ژول مي   ضربه اي با ق   
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به هر ميزان جلوگيري كرده تـا در        ) ذرات بسيار كوچك جامد   ( ه ايست كه، از ورود ذرات گرد و خاك        نگو

شح مايع در هـر      در برابر مايع نيز ، در برابر هر گونه تر          همچنين از لحاظ ايمني   . مشكل ايجاد نكند  فرايند  

  .  محافظت مي شودجهت،

 :مزاياي واحدهاي غشايي توليد نيتروژن  )3.5.6

  .%99 تا %95از . توليد نيتروژن با خلوص باال -

  قابل حمل بودن به دليل وزن و حجم كم سيستم و فشرده بودن آن -

 . با آن ساده استهزينه تعمير و نگهداري آن كم است و كار كردن -

 .در زمان كار كردن، سروصداي زيادي توليد نمي كند -

 . كاربرد داردC°50 تا C°40-اين سيستم در شرايط دمايي از  -

  :عيب واحدهاي غشايي توليد نيتروژن  )4.5.6

غـشاها بعـد از مـدت زمـان مشخـصي           . مهمترين قسمت تشكيل دهنده اين واحد ها ، غشا ها مي باشند           

صـنايع توليـد غـشا وجـود نـدارد و بايـد از              ويض دارند؛  اما متاسـفانه در كـشور مـا،             نياز به تع   ،كاركردن

 اينكه مزاياي فراوانـي دارد؛ در پااليـشگاه هـا از ايـن روش اسـتفاده                 اب لذا. كشورهاي خارجي تامين شود   

   .نشده است
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  : و پيشنهاد بهبودتانك هاي نيتروژن )7

، m3/hr 1600 بـا ظرفيـت   124واحـد   فـصل سـوم گـزارش،    با توجه به شرح واحد توليـد نيتـروژن در  

  .توليد مي كند مايع ، نيتروژنm3/hr 300 ، و با ظرفيت   گازينيتروژن

يـزان مـصرف   حـداكثر م  و Nm3/hr 1000 نيتروژن در حالت نرمـال، ميانگين مصرف با توجه به اينكه  

ار نيتـروژن گـازي توليـد شـده،     در شرايط نرمال، مقـد ؛  استNm3/hr 1600 نيتروژن در حالت نرمال،

مقدار مصرف نيتـروژن، افـزايش يابـد؛        اما اگر به طور ناگهاني      . مصرف كنندگان خواهد بود   نياز  پاسخگوي  

  : مصارف غير نرمال نيتروژن عبارتند از .  از تانك هاي ذخيره استفاده شودبايد

 قبل از راه اندازي،     Inerting قبل از شروع تعميرات و       Purgingنيتروژن مورد نياز براي      مقدار -1

39000 Nm3/hr است. 

 .است Nm3/hr 2300تنفس همزمان همه تانك هاي ذخيره،  نيتروژن مورد نياز براي مقدار -2

واحـد   جلوگيري از افت دما و حفظ گرماي بـسترهاي كاتاليـستي           نيتروژن مورد نياز براي    مقدار -3

SRUدر زمان ،  Shut Down 2400 ،اتفاقي Nm3/hr است.  

در زمـان توقـف      .يرات اساسي همه پااليشگاه ها، طبـق برنامـه ريـزي، در تابـستان انجـام مـي شـود                   تعم

طبق موارد مصرف غير نرمـال      . پااليشگاه، مقدار مصرف نيتروژن بسيار بيشتر از نيتروژن توليدي مي باشد          

  قبــل از شــروع تعميــرات وPurgingنيتــروژن، بــراي  Nm3/hr 39000ذكــر شــده در بــاال، حــدود 

Inerting       با توجه به اينكه مقدار نيتروژن مايع توليدي كـه در دو تـا              .  قبل از راه اندازي، مورد نياز است

با پايين هر تانك  ؛است Nm3 29000 ظرفيت هر تانك نيتروژن، ؛ وm3/hr 300تانك ذخيره مي شود 

 Level،  (80%) نتا باالترين ميزا ساعت، 60تقريبي پس از مدت زمان  ،Level (30%)ترين ميزان 

)Level Alarm High بـه دليـل مـصرف زيـاد     بنـابراين   .پر مي شـود ؛ )فعال مي شود% 90 در تانك
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 براي تامين اين نياز، از بيرون پااليشگاه،         و  جوابگوي نياز پااليشگاه نخواهد بود     124نيتروژن، توليد واحد    

   .نيتروژن خريداري مي شود

 دليـل داشـتن مـصرف نرمـال، مقـدار نيتـروژن توليـدي، بيـشتر از         اين در حالي است كه در زمستان، به    

 اتفاق بيفتد و يا موارد مصرف غير نرمـال ايجـاد   Shut downجز در مواردي كه . نيتروژن مصرفي است

 تانـك بـه     Levelبا توجه به اينكه اگـر مقـدار         . در نتيجه، تخليه تانك ها، به كندي انجام مي شود         . شود

پس از .  پر مي كنيم%80 حدود Level آن فعال مي شود؛ معموال تانك را تا        High برسد؛ آالرم    90%

انجام اين كار، مشكالت    .  مربوط به تانك وجود ندارد     Drainپر شدن هر دو تانك، چاره اي جز باز كردن           

  :زير را به بار آورده است 

 با ديواره تانك به      ، در محيط و برخورد آن      C°180-به دليل تخليه نيتروژن مايع با دماي حدود          -1

لـذا  . صورت مستقيم، پوشش رنگ ديواره در محل برخورد، به صورت ورقه ورقه، جدا شده اسـت               

 . ديواره تانك دچار خوردگي گرديده است

 با فوندانـسيون بتنـي تانـك بـه صـورت            C°180-به دليل برخورد نيتروژن مايع با دماي حدود          -2

نسيون، ترك هاي زيادي در آن ايجاد شده است و به           مستقيم، بر اثر ايجاد تنش حرارتي در فوندا       

 .مرور، ترك ها عميق تر مي شوند

 10در شرايط نرمال كار پااليـشگاه، در مـدت          :  توليد شده    هدر رفتن مقدار زيادي نيتروژن مايع      -3

 يكي از تانك ها باز اسـت و بـه همـان ميـزان كـه      Drain روز آن، مسير    7روز كار واحد، تقريبا     

 محاسـبه شـده زيـر،       يعني به ميـزان    .يع توليد مي شود؛ از اين مسير تخليه مي گردد         نيتروژن ما 

 .نيتروژن به هدر مي رود

Nm3/hr = 50400 Nm3/hr 300 ×24×7 
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لذا پيشنهاد مي شود براي كاهش مشكالت فوق، نسبت به افزودن يك و يا دو تانك، بـه مجموعـه تانـك                      

  .، اقدام شود124هاي ذخيره واحد 

 Shut Down وضعيت تانك هـاي نيتـروژن مـايع در زمـان     ، ل توجه ديگر اين است كه بدانيممورد قاب

در چنين موقعيتي، تانك هاي ذخيره نيتروژن بـه چـه ميـزان،              به چه صورت است و       واحد توليد نيتروژن  

  . را به دست آوردLevel با انجام محاسبات، مي توان اين ميزان كاهش . پيدا مي كنندLevelكاهش 

  . است؛ انجام مي شودNm3/hr 1800با فرض اينكه ميزان مصرف نيتروژن پااليشگاه، ين محاسبات، ا

   تانـك نيتـروژن مـايع، برابـر بـا           Level از   %1  هـر  بر اساس چارت كاليبراسيون شركت سـازنده تانـك،        

  .  ليتر نيتروژن مايع است629

و C°15 نيتروژن گـازي بـا شـرايط دمـاي      تر لي691يك ليتر نيتروژن مايع، مي تواند با توجه به اينكه، 

 باشد؛ Nm3/hr 1800با فرض اينكه ميزان مصرف نيتروژن پااليشگاه، حدود  و  ، ايجاد كندbar 1فشار 

  :خواهيم داشت 

   Nm3/hr ×1000 = 1800000 Liter/hr 1800 نيتروژن گازي        

  Liter / 691 Liter = 2605 Liter 1800000   مايعنيتروژن         

  / (629 Liter/hr) = 4.14%      )2605) نيتروژن مايع Liter/hr     

 از %4.14 باشـد؛ هـر يـك سـاعت، بـه ميـزان       Nm3/hr 1800ق اين نتايج، اگرمصرف پااليـشگاه،  طب

Level    كـاهش  %2براي هر تانك تقريبا هر ساعت  يعني، . تانك هاي نيتروژن، مصرف مي شود Level 

 را  0.0023 تانك ها، عدد     Level مي توان براي بدست آوردن درصد كاهش         ،سباتطبق اين محا   .داريم

 Shut Down در هر زماني از جملـه ، زمـان   ، مربوط به مصرف نيتروژن(Flow Rate)در دبي جريان 

  . ردضرب ك
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  :جمع بندي و نتيجه گيري 

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

ــرژي،     ــصادي در بخــش ان ــروزي انقــالب اســالمي يكــي از اهــداف مهــم سياســت هــاي اقت   پــس از پي

زيـرا سـاير سـوخت هـا از نظـر           . جايگزين سازي گاز طبيعي به جاي ساير انرژي هاي مصرفي بوده اسـت            

. عي، بـسيار اسـت    گاز طبي  و هزينه هاي فراوري      يستندآاليندگي محيط زيست با گاز طبيعي قابل قياس ن        

  . منابع عظيمي در ايران با پراكندگي مناسب در همه مناطق وجود دارد،عالوه برآن

  ترين تمدني كـه تـا بـه حـال شـناخته شـده در                قديمي . تاريخي بسيار كهن دارد    ،صنعت نفت در جهان   

ن مـي دهـد     اسناد تاريخي و كاوشهاي باستان شناسي نشا      . چين بوده است   دجله و فرات و   ،  هاي نيل  دره

  .ترين روزگاران نفت را مي شناختند مردم از كهناين  كه

در  عنوان يك عامل تعيين كننده و موثر       ، به نآاستفاده از گاز طبيعي عليرغم حجم زياد و اهميت حياتي           

  .اقتصاد ما تاريخچه كوتاهي دارد

شركت ملـي   . نهاد هجري شمسي پا به يكصدمين سال تولد خود          1387صنعت نفت و گاز ايران در سال        

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

ميدان عظيم گازي پارس جنوبي در خليج فارس و حفر اولـين چـاه اكتـشافي آن در سـال                    پس از كشف    

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

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

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

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

هاي توتال فرانسه، گازپروم روسيه و پتروپارس واگذار گرديد و مسئوليت نظارت بر اين قرارداد به                 شركت

  .عهده مديريت توليد مناطق دريايي شركت ملي نفت ايران قرار گرفت
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بـا ايـن صـنعت عظـيم و         ضرورت آشنايي با مسائل مختلف مرتبط        نفت و گاز،   تاريخچه   پس از آشنايي با   

بنابراين، دوره هـاي مختلفـي       .ملي، براي افرادي كه بايد به آن وارد شوند؛ خيلي بيشتر احساس مي شود             

خواهنـد  كافي ن تبعا  بودند اما   و ضروري    الزم   بسيار ؛ برگزار گرديد  ، با عناوين زير،    ماه 18كه در طي مدت     

ــود ــاز    . ب ــي، ني ــنعت مل ــن ص ــر اي ــرا در براب ــ زي ــتيابي ب ــساس   دس ــدت اح ــه ش ــا، ب ــش روز دني   ه دان

  .مي شود تا با بهره گيري از اين اطالعات، بهترين و شايسته ترين تمهيدات سنجيده شوند

، آشنايي با سايت     در تهران   عمومي  و دوره زبان انگليسي، كامپيوتر    :  دوره هاي آشنايي با پااليشگاه شامل     

  . در عسلويه بودOJT در نهايت دوره دوره تخصصي بهره برداري در اهواز و جم وعسلويه، 

بعد از عنوان كـردن     در متن گزارش،    لذا  . آشنايي كلي با واحدهاي مختلف پااليشگاه، الزم و ضروري است         

 Processمه واحدهاي عمليـاتي     هفعاليت هاي آزمايشگاه و شرح عمليات سكو و مشخصات آن،           خالصه  

   .س و نقشه، تشريح شدند با ارائه عك، به صورت مختصر و كلي ،Utilityو 

 SPD4 آن بـه نـام هـاي   سـكوي دريـايي   عـدد  دو.  داراي يك سكو مي باشند،3و  2هر يك از فازهاي 

SPD3, )South Pars Development(، به فاصله حدود Km 10    ايـن  . از يكديگر واقـع شـده انـد

،  تاسيسات خشكي  به گاز ترش دريافتي از سكو،       . توسط شركت صدرا در بوشهر ساخته شده است        سكوها،

  .تنظيم شودپااليشگاه،  مطابق با نياز دباي  سكوها توليد در. وارد مي شود

گاز ارسالي به واحد شـيرين سـازي         فشار   اينكهه به   وجتا  بهرگاه توليد سكو بيشتر از نياز پااليشگاه باشد؛         

 گـازي در   و به عنوان يك مخـزن دهش Packedتواند   ميSlug Catcherو Sea Line مشخص است،

  . ددگراستفاده پااليشگاه و سكو  عملياتي بين  جهت انعطاف

به واحد  شيرين سازيبراي   آن، و گاليكولپس از جداسازي ميعانات گازيگاز ترش دريافتي از سكو، 

همانطور كه قبال به طور كامل شرح داده شده است؛ شيرين سازي گاز، از اهميت .  ارسال مي گردد101

   .دار استويژه اي برخور
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سپس به تانك هاي .  ارسال مي گردند103 و تثبيت شدن به واحد RVPميعانات گازي، براي تنظيم 

  .، مي رود و از آنجا، براي صادرات به كشتي، ارسال مي گردد143ذخيره واحد 

 فرستاده شده؛ توسط پروپان، خنك مي شود تا بتوان مقداري از آب 105به واحد  گاز شيرين شده،

، آب كندانس شده را جدا مي كنند؛ آنگاه 105سپس در واحد .  در گاز را با سرد كردن جداكردموجود

، توسط پروپان سرد شده در 105واحد  مورد نيازسيستم سرمايش .  مي فرستند104گاز را به واحد 

   105به واحد پس س .دوشمي آبزدايي  TEGتوسط گاز ، 104در واحد  .، فراهم مي شود107واحد 

. گردد ل ميارساشود،   يعني جايي كه گاز فشرده مي،106به واحد   تنظيم نقطه شبنم،رود و پس ازمي 

 مورد نياز خود، بقيه پتروشيمي پس از جداكردن اتان . به سمت پتروشيمي پارس ارسال مي شودآنگاه، 

  . تا به خط سراسري تزريق شودگاز را به پااليشگاه برمي گرداند

 ارسال مي گردد تا پس از SRUبه واحد   در واحد شيرين سازي، طبيعي،از گاز جداشده H2Sگازهاي 

، كه وظيفه 144گوگرد مايع توليدي، به واحد. دنانجام واكنش هاي شيميايي، به گوگرد مايع، تبديل شو

  . پس از بارگيري، صادر مي شوند توليدي،گرانول هاي. ارسال مي گرددگرانول سازي را بر عهده دارد؛ 

حذف  پس از را بوتان ،اين واحد. ، صورت مي گيرد يا بوتانLPG ازف مركاپتان ذح، 114واحد در 

 محلول كاستيك از ،ف مركاپتانذحبراي  .دكن  تزريق ميخط سراسري، به ، سازيشيرين مركاپتان و 

(NaOH)شود مي  استفاده.  

 مورد نياز واحدهاي Fuel Gas، وظيفه تامين آب، برق، بخار، هوا، نيتروژن و Utilityواحدهاي 

  .فرايندي و جمع آوري و دفع ضايعات را بر عهده دارند

  .برق مورد نياز پااليشگاه، توسط ژنراتورهاي گازي و مقدار كمتري نيز، توسط ژنراتور بخار، توليد مي شود

ون، از جمله انجام عمليات هاي گوناگآب دريا را پس از . آب مورد نياز پااليشگاه، از دريا تامين مي شود

كننده در مبدل ها، مصارف شست و شو خنك به عنوان ماده نمك زدايي و يون زدايي، براي توليد بخار، 



 

 193

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

مورد مصرف آب، عمليات انجام شده البته قابل ذكر است كه، با توجه به  .و آبياري، استفاده مي كنند

  .خواهد بود متفاوت ،براي آماده سازي آن

  .، سرد مي شود132سازي واحد داري، در سيكل سرآب مورد نياز براي خنك ك

در واحد  پااليشگاه،نشاني تمامي تأسيسات  آب آتشبه موقع  نيامتجهت مقداري از آب تصفيه شده، 

، 146، در تانك هاي واحد Utilityمواد شيميايي مورد نياز واحدهاي فرايندي و  .، ذخيره مي شود130

 .دن، ذخيره مي شو131پااليشگاه، در تانك ذخيره گازوئيل واحد گازوئيل مورد نياز واحدهاي مختلف و 

، پروپان توليد نمي شود؛ پروپان مورد نياز سيكل سرمايشي واحد 3 و2با توجه به اينكه در پااليشگاه فاز 

  .مي گرددذخيره ، 145، در تانك واقع در واحد 107

، 102قال گاز از سكو به خشكي، در واحد گاليكول استفاده شده براي آبزدايي و تزريق به خط لوله انت

  .، ارسال مي گردد102احيا مي شود و مجددا به سكو و واحد 

گازهاي زائد پااليشگاه، . ، احيا مي شوند109 در واحد  و ديگر گازهاي سمي،H2Sآب هاي آلوده به گاز 

 .زانده مي شوند، سو142 واحد Burn Pitمايعات هيدروكربني زائد، در  و 140 هاي واحد Flareدر 

ها، به  آب هاي آلوده به مواد شيميايي اسيدي و قليايي و انواع روغنآب هاي آلوده مربوط به فاضالب، 

  . مي روند تا پس از تصفيه، دفع گردند129واحد 

واحدهاي پااليشگاه، واحدهايي كه در آن، مشغول به فعاليت بوديم به پس از آشنايي كلي با كار همه 

 وظيفه توليد ،123واحد . آورده شد، 124 و 123 هايشرح كار كامل واحد. يح گرديدطور كامل تشر

. را توليد مي كندپااليشگاه نيتروژن مورد نياز ، 124واحد  را برعهده دارد و Utilityهواي ابزار دقيق و 

  .سپس، بخش هاي مختلف اين واحدها و تجهيزات آنها تشريح شدند
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هاي مورد Detectorانواع . تشريح شدندني تاسيسات پااليشگاه، متفاوت حفظ ايم، روش هاي سپس

 و تجهيزات ايمني واحدهاي توليد هوا و نيتروژن نيز .ذكر گرديد حريق،ء استفاده و روش هاي اطفا

  . شدندمشخص

، به بررسي مشكالت و ايرادهاي ديده )Case Studyبخش (و در نهايت، در مهمترين قسمت گزارش  

چند مورد پيشنهاد بهبود نيز . پرداخته شد و راه حل هايي ارائه گرديد، 124 و 123 شده در واحدهاي

  :به طور خالصه، شامل موارد زير بوده است در اين بخش،  موارد ذكر شده. دآورده ش

  ، بررسي عوامل آن و پيشنهاد رفع آنها123آلودگي صوتي در واحد  ∗

 روش هاي رفع آنهاو بررسي  123مشكالت احتمالي خشك كن هاي واحد  ∗

 (Steam Trap)ساختمان و طرز كار تله هاي بخار ∗

 123هاي واحد Moisture Seperator پيشنهاد بهبود ∗

  124 و 123 شرح كار آنااليزرهاي واحد-انواع آنااليزرها ∗

 توليد نيتروژن با استفاده از فرايند غشايي ∗

 تانك هاي نيتروژن و پيشنهاد بهبود ∗

  .امل شرح داده شده و مورد بحث قرار گرفتندهمه عناوين فوق، به طور ك

  .مورد توجه قرار گيردمطالب ارائه شده در اين گزارش دو جلدي، اميد است، 
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  : قدرداني 

در پايان، از زحمات تمام همكاراني كه مرا در يادگيري اطالعات ارائه شده، جمع آوري مطالب مورد نياز و     

  .نه سپاسگذارمتهيه اين گزارش، ياري نمودند صميما

ــايي      ــاي باب ــه از آق ــم ك ــي دان ــود الزم م ــر خ ــدهاي  (ب ــيس واح ــي )Utilityرئ ــان آف و حبيب  ، آقاي

)Supervisor   هاي واحدهايUtility (     وليد هوا و نيتـروژن و ژنراتورهـا،        و همكاران خود در واحدهاي ت

يچ گونـه كمـك و راهنمـايي        ا كه از ه   آقايان اردشيرپناه، برازجاني و بينا، صميمانه سپاسگذاري نمايم؛ چر        

آرزوي صميمانه، براي ايشان . هاي مورد نياز را، در اختيارم قرار دادندDocumentدريغ نفرمودند و همه     

   . موفقيت و سربلندي مي نمايم
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1.4) Process Description For Air Dryer Packages (123-U-102A/B/C) -  
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1.14) Operation and Maintenance Manual Description of Equipments for Unit-124 -  
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