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  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

كاهش فلرينگ پروپان از طريق شيرين سازي پروپان در فرايند نيمه 

  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 

   كارشناسي ارشد مهندسي نفت-

فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپان با كاستيك انجام 

به مي شود و پروپان شيرين پس ازآب زدايي در بسترهاي غربال مولكولي براي فروش ذخيره سازي مي شود يا 

كاستيك غني از مركاپتايد ها در سيكل احيا توسط واكنش اكسايش 

اين فرايند در پااليشگاه به صورت پيوسته انجام 

ده را به برج استخراج پروپان برگرداند، 

طي اين بررسي برج استخراج پروپان 

. در سرويس قرار گرفت) فقط پروپان پيوسته از برج عبور كند

نتايج اين تست . ولفور و مركاپتان موجود در كاستيك به طور مداوم اندازه گيري شد

نشان داد كه در صورت بروز مشكل در تزريق پيوسته كاستيك به برج استخراج مي توان اين فرايند را به صورت 

شباع كاستيك نيز نيمه پيوسته انجام داد و از هدر رفت پروپان وآلودگي محيط زيست جلو گيري كرد و پس از ا
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كاهش فلرينگ پروپان از طريق شيرين سازي پروپان در فرايند نيمه 

  پيوسته

  
كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -يند پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبيامهندس فر 1عطيه قرباني

-پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبييند امهندس فر 2محبوبه سليميان

  

  

  چكيده 

فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپان با كاستيك انجام 

مي شود و پروپان شيرين پس ازآب زدايي در بسترهاي غربال مولكولي براي فروش ذخيره سازي مي شود يا 

كاستيك غني از مركاپتايد ها در سيكل احيا توسط واكنش اكسايش . خط سراسري گاز كشور تزريق مي شود

اين فرايند در پااليشگاه به صورت پيوسته انجام . كاتاليستي احيا شده و به چرخه استخراج برگردانده مي شود

ده را به برج استخراج پروپان برگرداند، مي شود ولي به دليل در سرويس نبودن پمپي كه بتواند كاستيك احيا ش

طي اين بررسي برج استخراج پروپان . پروپان قبل از ورود به واحد شيرين سازي به سمت مشعل فرستاده مي شد

فقط پروپان پيوسته از برج عبور كند(ابتدا از كاستيك پر شد و به صورت نيمه پيوسته 

ولفور و مركاپتان موجود در كاستيك به طور مداوم اندازه گيري شدطي اين فرايند توتال س

نشان داد كه در صورت بروز مشكل در تزريق پيوسته كاستيك به برج استخراج مي توان اين فرايند را به صورت 

نيمه پيوسته انجام داد و از هدر رفت پروپان وآلودگي محيط زيست جلو گيري كرد و پس از ا

  .مي توان آن را به منظور جلوگيري از هدر رفت به سيكل احيا باز گرداند

  شيرين سازي پروپان،كاستيك، نيمه پيوسته،فلرينگ: هاي كليدي

    

                   

t.gorbani@gmail.com,  مهندسي پااليش ،بوشهر ، عسلويه، پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي

salimian.mahbobeh@gmail.com,  مهندسي پااليش، پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبيبوشهر ، عسلويه، 
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كاهش فلرينگ پروپان از طريق شيرين سازي پروپان در فرايند نيمه 

عطيه قرباني

محبوبه سليميان

 
 

چكيده 

فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپان با كاستيك انجام 

مي شود و پروپان شيرين پس ازآب زدايي در بسترهاي غربال مولكولي براي فروش ذخيره سازي مي شود يا 

خط سراسري گاز كشور تزريق مي شود

كاتاليستي احيا شده و به چرخه استخراج برگردانده مي شود

مي شود ولي به دليل در سرويس نبودن پمپي كه بتواند كاستيك احيا ش

پروپان قبل از ورود به واحد شيرين سازي به سمت مشعل فرستاده مي شد

ابتدا از كاستيك پر شد و به صورت نيمه پيوسته 

طي اين فرايند توتال س

نشان داد كه در صورت بروز مشكل در تزريق پيوسته كاستيك به برج استخراج مي توان اين فرايند را به صورت 

نيمه پيوسته انجام داد و از هدر رفت پروپان وآلودگي محيط زيست جلو گيري كرد و پس از ا

مي توان آن را به منظور جلوگيري از هدر رفت به سيكل احيا باز گرداند

  

هاي كليدي واژه

  

بوشهر ، عسلويه، پااليشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي -1

 

بوشهر ، عسلويه،  -2
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در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به دليل مشكالت عملياتي در واحد احياي كاستيك ، جريان 

كاستيك مورد نياز به برج استخراج مركاپتان از پروپان قطع شد و به دليل نبود امكان مركاپتان زدايي از پروپان ، 

در .پروپان خروجي از برج دي پروپانايزر از طريق شير تعبيه شده روي رفالكس درام برج به مشعل فرستاده مي شد

ت نيمه پيوسته بدون ارسال كاستيك به سيكل احيا و تا اشباع 

  .شدن كاستيك موجود در برج استخراج انجام شود و از اين طريق از سوزانده شدن پروپان جلوگيري به عمل آيد

ان با فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپ

در ابتدا پروپان ورودي در مبدل حرارتي خنك مي شود و سپس وارد برج استخراج   

در برج استخراج پروپان با كاستيك شسته مي شودو پس از خروج از برج وارد مبدل حرارتي مي شود تا دماي 

شست و شوي نهايي مي  %7مي شود كه در آنجا با كاستيك 

propane caustic settler  با آب شسته

 سيني است و فشار استخراج 15برج داراي 

اين در حالي است كه فشار درامي كه در آن كاستيك احيا شده، قبل از ارسال به واحد 

است كه اين فشار توسط پمپ ارسال كاستيك 

در واحد مركاپتان زدايي قبل . در حالت نرمال مي رسد و به واحد مركاپتان زدايي فرستاده مي شود

در حين اين عمل فشار . مي شود جريان كاستيك توسط شير كنترلي در محدوده مجاز تنظيم

ن مركاپتان آن را جذب كرده و از طريق شير 

خروجي در زير برج استخراج فشار آن كاهش پيدا كرده و وارد اكسيدايزر مي شود تا طي واكنش اكسايش كاتاليستي 

  .احيا شود و به سيكل استخراج برگردانده شود

COS كاستيك موجود در اين .به كار مي رود

درام پس از اشباع شدن به واحد تصفيه پساب مي رود، زيرا كاستيك آن به دليل تبديل شدن به نمك قابل احيا 

                                                          
1
 C4 washing drum 

2
 Mercaptide 

3
 DSO 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

  

در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به دليل مشكالت عملياتي در واحد احياي كاستيك ، جريان 

كاستيك مورد نياز به برج استخراج مركاپتان از پروپان قطع شد و به دليل نبود امكان مركاپتان زدايي از پروپان ، 

پروپان خروجي از برج دي پروپانايزر از طريق شير تعبيه شده روي رفالكس درام برج به مشعل فرستاده مي شد

ت نيمه پيوسته بدون ارسال كاستيك به سيكل احيا و تا اشباع بررسي به عمل آمده پيشنهاد شد تا اين فرايند به صور

شدن كاستيك موجود در برج استخراج انجام شود و از اين طريق از سوزانده شدن پروپان جلوگيري به عمل آيد

  شرح فرايند

فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپ

در ابتدا پروپان ورودي در مبدل حرارتي خنك مي شود و سپس وارد برج استخراج   . ) 1شكل ( كاستيك انجام مي شود

در برج استخراج پروپان با كاستيك شسته مي شودو پس از خروج از برج وارد مبدل حرارتي مي شود تا دماي 

مي شود كه در آنجا با كاستيك  finishing drumبرسد و سپس وارد  70

propane caustic settlerپروپان شيرين پس از خنك شدن در مبدل حرارتي با گذشتن از درام 

  .) 2شكل( مي شود و وارد فيلتر شده و به بخش آب زدايي مي رود

برج داراي . وارد مي شوددر برج استخراج، پروپان از پائين و كاستيك از باال 

اين در حالي است كه فشار درامي كه در آن كاستيك احيا شده، قبل از ارسال به واحد . مي باشد 28

است كه اين فشار توسط پمپ ارسال كاستيك  barg 23 ،1مركاپتان زدايي، توسط بوتان شست و شوي نهايي مي شود

در حالت نرمال مي رسد و به واحد مركاپتان زدايي فرستاده مي شود 36

جريان كاستيك توسط شير كنترلي در محدوده مجاز تنظيم از ورود كاستيك به برج،

ن مركاپتان آن را جذب كرده و از طريق شير كاستيك در تماس با پروپا. كاستيك هم كمتر شده و وارد برج مي شود

خروجي در زير برج استخراج فشار آن كاهش پيدا كرده و وارد اكسيدايزر مي شود تا طي واكنش اكسايش كاتاليستي 

احيا شود و به سيكل استخراج برگردانده شود 3آن جدا شده و با تشكيل دي سولفيداويل

finishing drum   داراي هفت سيني است و براي جداسازي نهاييCOS

درام پس از اشباع شدن به واحد تصفيه پساب مي رود، زيرا كاستيك آن به دليل تبديل شدن به نمك قابل احيا 

                   

�  
 

  مقدمه  -1

در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به دليل مشكالت عملياتي در واحد احياي كاستيك ، جريان 

كاستيك مورد نياز به برج استخراج مركاپتان از پروپان قطع شد و به دليل نبود امكان مركاپتان زدايي از پروپان ، 

پروپان خروجي از برج دي پروپانايزر از طريق شير تعبيه شده روي رفالكس درام برج به مشعل فرستاده مي شد

بررسي به عمل آمده پيشنهاد شد تا اين فرايند به صور

شدن كاستيك موجود در برج استخراج انجام شود و از اين طريق از سوزانده شدن پروپان جلوگيري به عمل آيد

  

شرح فرايند  1-1

فرايند شيرين سازي پروپان در پااليشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي توسط شست و شوي پروپ 

كاستيك انجام مي شود

در برج استخراج پروپان با كاستيك شسته مي شودو پس از خروج از برج وارد مبدل حرارتي مي شود تا دماي . مي شود

C 70° آن به 

پروپان شيرين پس از خنك شدن در مبدل حرارتي با گذشتن از درام . شود

مي شود و وارد فيلتر شده و به بخش آب زدايي مي رود

در برج استخراج، پروپان از پائين و كاستيك از باال 

barg 30-28

مركاپتان زدايي، توسط بوتان شست و شوي نهايي مي شود

barg 36به فشار 

از ورود كاستيك به برج،

كاستيك هم كمتر شده و وارد برج مي شود

خروجي در زير برج استخراج فشار آن كاهش پيدا كرده و وارد اكسيدايزر مي شود تا طي واكنش اكسايش كاتاليستي 

آن جدا شده و با تشكيل دي سولفيداويل 2مركاپتايد

finishing drum 

درام پس از اشباع شدن به واحد تصفيه پساب مي رود، زيرا كاستيك آن به دليل تبديل شدن به نمك قابل احيا 

  ]1[.نيست
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  نماي شماتيك بخش شيرين سازي پروپان

 
  سازي پروپان

به درام  1به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال دهنده كاستيك از درام جداساز سه فازي واحد احياي كاستيك

شست و شوي كاستيك، كاستيك با فشار باال به اين درام وارد مي شد و به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال  

                                                          
1
 DSO separator 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

نماي شماتيك بخش شيرين سازي پروپان -1شكل

سازي پروپان نماي شماتيك بخش خشك -2شكل

  شرح مشكل فرايندي

به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال دهنده كاستيك از درام جداساز سه فازي واحد احياي كاستيك

شست و شوي كاستيك، كاستيك با فشار باال به اين درام وارد مي شد و به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال  

                   

�  
 

  

  

شرح مشكل فرايندي 1-2

به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال دهنده كاستيك از درام جداساز سه فازي واحد احياي كاستيك  

شست و شوي كاستيك، كاستيك با فشار باال به اين درام وارد مي شد و به دليل مشكل در طراحي پمپ انتقال  
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در . بود bar 49كاستيك از درام ذكر شده به واحد شيرين سازي پروپان، فشار خروجي كاستيك از اين پمپ در حدود 

اين فشار زياد باعث نشت كاستيك به مكانيكال سيل پمپ شده و پمپ از 

تيك احيا شده به برج استخراج وجود نداشت و 

بنابراين پروپان از واحد باالدستي از طريق شير 

اين امر موجب هدر رفت مقدار زيادي از 

در اين طرح پيشنهاد شد بدون روشن كردن پمپ از طريق اختالف فشار واحد احياي كاستيك  و شيرين سازي 

ه برج قطع پروپان، كاستيك به برج استخراج فرستاده شود تا برج كامال از كاستيك پر شود و سپس كاستيك ورودي ب

پروپان در مسير نرمال وارد واحد مي شود و پس 

اين كار تا . وارد بخش آب زدايي و سپس به خط سراسري ارسال گردد

پروپان مجدد سوزانده مي شود تا كاستيك داخل برج به بخش 

احيا وارد شود و پس از احيا مجددا وارد برج مي شود تا پروپان به صورت نيمه پيوسته شيرين سازي شود و سيكل 

زمايشگاه در اين براي پايش دقيق وضعيت واحد نقاطي جهت نمونه گيري انتخاب شد تا به وسيله بررسي نتايج آ

  .جريان پروپان قطع شود

  .كه در ادامه توضيح داده مي شود

براي بررسي اثر انجام اين پروژه روي مقدار مركاپتان كل گاز ارسالي به خط سراسري، بدترين حالت كه حداكثر 

  .مقدار جريان پروپان با حداكثر مقدار توتال سولفور پروپان خروجي بود در نظر گرفته شد

40 (m
3
/h 80   

ppm wt% 80  

لذا در اين ؛  ppm mol % 5/7:حداكثر مقدار مركاپتان جريان گاز ارسالي به خط سراسري قبل از اختالط با پروپان 

  .مركاپتان در گاز ارسالي به خط سراسري بصورت زير بدست آمد 

��40.48×24�(80×44
32
)�+(31808.5×7.5)

(31808.5+971.5)
=10

                                                          
1
 dryer 
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كاستيك از درام ذكر شده به واحد شيرين سازي پروپان، فشار خروجي كاستيك از اين پمپ در حدود 

اين فشار زياد باعث نشت كاستيك به مكانيكال سيل پمپ شده و پمپ از . است bar 36حاليكه فشار مجاز آن 

تيك احيا شده به برج استخراج وجود نداشت و به دليل نبود اين پمپ امكان فرستادن كاس. سرويس خارج مي گرديد

بنابراين پروپان از واحد باالدستي از طريق شير . در نتيجه كل واحد شيرين سازي پروپان از سرويس خارج مي گرديد

اين امر موجب هدر رفت مقدار زيادي از .تعبيه شده روي رفالكس درام برج دي پروپانايزر به مشعل فرستاده مي شد

  .ه و مشكالت محيط زيستي زيادي در پي داشت

  شرح پروژه

  طرح پيشنهادي

در اين طرح پيشنهاد شد بدون روشن كردن پمپ از طريق اختالف فشار واحد احياي كاستيك  و شيرين سازي 

پروپان، كاستيك به برج استخراج فرستاده شود تا برج كامال از كاستيك پر شود و سپس كاستيك ورودي ب

پروپان در مسير نرمال وارد واحد مي شود و پس . خروجي برج نيز بسته باشد تا سطح كاستيك در برج حفظ شود

وارد بخش آب زدايي و سپس به خط سراسري ارسال گردد finishing drumاز گذشتن از برج استخراج و 

پروپان مجدد سوزانده مي شود تا كاستيك داخل برج به بخش  اشباع شدن كاستيك برج ادامه پيدا مي كند، سپس

احيا وارد شود و پس از احيا مجددا وارد برج مي شود تا پروپان به صورت نيمه پيوسته شيرين سازي شود و سيكل 

  .ادامه پيدا مي كند

براي پايش دقيق وضعيت واحد نقاطي جهت نمونه گيري انتخاب شد تا به وسيله بررسي نتايج آ

جريان پروپان قطع شود 1نقاط در صورت بروز هر گونه مشكل به خصوص براي خشك كن ها

  پروژهامكان سنجي انجام 

كه در ادامه توضيح داده مي شود.در اين بخش دو اثر مهم مورد بررسي قرار گرفت

  تاثير روي مقدار مركاپتان كل گاز ارسالي به خط سراسري

براي بررسي اثر انجام اين پروژه روي مقدار مركاپتان كل گاز ارسالي به خط سراسري، بدترين حالت كه حداكثر 

مقدار جريان پروپان با حداكثر مقدار توتال سولفور پروپان خروجي بود در نظر گرفته شد

ton/h 48/40( :حداكثر مقدار جريان پروپان ترش ورودي به واحد شيرين سازي

%ppm wt : حداكثر مقدار توتال سولفور پروپان خروجي از واحد شيرين سازي

  ton/day  5/31808: حداقل مقدار جريان گاز ارسالي به خط سراسري

حداكثر مقدار مركاپتان جريان گاز ارسالي به خط سراسري قبل از اختالط با پروپان 

مركاپتان در گاز ارسالي به خط سراسري بصورت زير بدست آمد  حالت مقدار نهايي

10.5  ppm mol                                                            

                   

�  
 

كاستيك از درام ذكر شده به واحد شيرين سازي پروپان، فشار خروجي كاستيك از اين پمپ در حدود 

حاليكه فشار مجاز آن 

سرويس خارج مي گرديد

در نتيجه كل واحد شيرين سازي پروپان از سرويس خارج مي گرديد

تعبيه شده روي رفالكس درام برج دي پروپانايزر به مشعل فرستاده مي شد

ه و مشكالت محيط زيستي زيادي در پي داشتپروپان شد

  

شرح پروژه -2

طرح پيشنهادي 2-1

در اين طرح پيشنهاد شد بدون روشن كردن پمپ از طريق اختالف فشار واحد احياي كاستيك  و شيرين سازي 

پروپان، كاستيك به برج استخراج فرستاده شود تا برج كامال از كاستيك پر شود و سپس كاستيك ورودي ب

خروجي برج نيز بسته باشد تا سطح كاستيك در برج حفظ شود. شود

از گذشتن از برج استخراج و 

اشباع شدن كاستيك برج ادامه پيدا مي كند، سپس

احيا وارد شود و پس از احيا مجددا وارد برج مي شود تا پروپان به صورت نيمه پيوسته شيرين سازي شود و سيكل 

ادامه پيدا مي كند

براي پايش دقيق وضعيت واحد نقاطي جهت نمونه گيري انتخاب شد تا به وسيله بررسي نتايج آ

نقاط در صورت بروز هر گونه مشكل به خصوص براي خشك كن ها

  

امكان سنجي انجام  2-2

در اين بخش دو اثر مهم مورد بررسي قرار گرفت

  

تاثير روي مقدار مركاپتان كل گاز ارسالي به خط سراسري 2-2-1

براي بررسي اثر انجام اين پروژه روي مقدار مركاپتان كل گاز ارسالي به خط سراسري، بدترين حالت كه حداكثر 

مقدار جريان پروپان با حداكثر مقدار توتال سولفور پروپان خروجي بود در نظر گرفته شد

حداكثر مقدار جريان پروپان ترش ورودي به واحد شيرين سازي

حداكثر مقدار توتال سولفور پروپان خروجي از واحد شيرين سازي

حداقل مقدار جريان گاز ارسالي به خط سراسري

حداكثر مقدار مركاپتان جريان گاز ارسالي به خط سراسري قبل از اختالط با پروپان 

حالت مقدار نهايي

  

                                       )1(  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

مركاپتان گاز ارسالي به خط سراسري از حالت مجاز خارج 

  .خواهد بود %40و افزايش مركاپتان خط به دليل تزريق پروپان به آن حدود 

پروپان (اين در حاليكه است كه نتايج آزمايشات نشان داد توتال سولفور پروپان ورودي به واحد شيرين سازي 

بنابراين مي توان مطمئن بود با به جريان در آوردن پروپان 

  .بدون پمپ كاستيك به صورت نيمه پيوسته مشكلي در مركاپتان خروجي خط بوجود نخواهد آمد

ذب ها است كه در زمان احيا غربال هاي مولكولي بر اثر 

  .باعث از بين رفتن غربال هاي مولكولي و كاهش عمر مفيدآنها مي شود

 ppm 80  در نظر گرفته شده است كه

،  H2Sپائين تر از اين مقدار روي دراير ها تاثيري نخواهد داشت ولي اگر مقدار آن بيشتر باشد در كنار احتمال وجود 

ممكن است غربال هاي مولكولي در سيكل تعريف شده احيا ، كامال احيا نشوند و به مرور نقطه شبنم پروپان افزايش 

  .مذكور مقدمات زير انجام شد

SC-01  

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از برج استخراج است، تفاوت در توتال سولفور اين نقطه و نقطه قبل 
SC-02  

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از غربال هاي مولكولي است  و تفاوت توتال سولفور اين نقطه با 
SC-03  

شد جهت جلوگيري از آسيب ديدن غربال هاي 

موجب  %2تركيب در صد پروپان ورودي به واحد شيرين سازي بايد استاندارد باشد زيرا مقدار اتان بيش از 

همراه با اتان در برج استخراج با كاستيك واكنش دهد و موجب تشكيل نمك كربنات 

 ]3[.سديمي مي شود كه قابل احيا نيست و در نتيجه آن مصرف كاستيك زياد مي شود

از خروجي نمونه گيري كاستيك  محلكاستيك از 

جهت تمهيدات الزم در مدت زمان انجام پروژه ،

 

به دليل مشكل در واحد هاي باالدستي جريان 

  .نشان داده شده است

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

مركاپتان گاز ارسالي به خط سراسري از حالت مجاز خارج اين محاسبات نشان مي دهد در بدترين شرايط مقدار 

ppm mol % 5/10 ( و افزايش مركاپتان خط به دليل تزريق پروپان به آن حدود

اين در حاليكه است كه نتايج آزمايشات نشان داد توتال سولفور پروپان ورودي به واحد شيرين سازي 

بنابراين مي توان مطمئن بود با به جريان در آوردن پروپان . مجاز است ppm 80است كه كمتر از  78

بدون پمپ كاستيك به صورت نيمه پيوسته مشكلي در مركاپتان خروجي خط بوجود نخواهد آمد

  تاثير روي غربالهاي مولكولي بخش آب زدايي

ذب ها است كه در زمان احيا غربال هاي مولكولي بر اثر توسط اين جا COSمشكل عمده در اين قسمت جذب 

H2S 2[دتبديل مي شو[  .H2S باعث از بين رفتن غربال هاي مولكولي و كاهش عمر مفيدآنها مي شود

ppmطبق اسناد واحد شيرين سازي، مقدار مجاز مركاپتان پروپان شيرين 

پائين تر از اين مقدار روي دراير ها تاثيري نخواهد داشت ولي اگر مقدار آن بيشتر باشد در كنار احتمال وجود 

ممكن است غربال هاي مولكولي در سيكل تعريف شده احيا ، كامال احيا نشوند و به مرور نقطه شبنم پروپان افزايش 

 جهت جلوگيري از فلرينگ پروپان عملياتيمقدمات 

مذكور مقدمات زير انجام شد پروژهجهت انجام   آماده سازي واحدبه منظور 

 .نقطه به شرح زير اندازه گيري شد سه توتال سولفور پروپان در

 نقاط نمونه گيري - 1جدول 

  شيرين سازيمحل نمونه گيري پروپان ترش ورودي به واحد 

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از برج استخراج است، تفاوت در توتال سولفور اين نقطه و نقطه قبل 

  .كارايي برج استخراج را نشان مي دهد

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از غربال هاي مولكولي است  و تفاوت توتال سولفور اين نقطه با 

  .نقطه قبل، جذب مركاپتان توسط غربال هاي مولكولي را نشان مي دهد

شد جهت جلوگيري از آسيب ديدن غربال هاي  ppm 80بيشتر از  SC-03هر زمان توتال سولفور نقطه 

 .مولكولي، پروپان بايستي به مشعل فرستاده شود

تركيب در صد پروپان ورودي به واحد شيرين سازي بايد استاندارد باشد زيرا مقدار اتان بيش از 

همراه با اتان در برج استخراج با كاستيك واكنش دهد و موجب تشكيل نمك كربنات  CO2مي شود تا 

سديمي مي شود كه قابل احيا نيست و در نتيجه آن مصرف كاستيك زياد مي شود

كاستيك از  RSNaو   total and free alkalinityتستهاي غلظت ،

در مدت زمان انجام پروژه ، برج اندازه گيري شود تا در صورت اشباع شدن كاستيك

 .افزايش توتال سولفور پروپان خروجي از برج انجام شود جلوگيري از

به دليل مشكل در واحد هاي باالدستي جريان . بمدت چهار روز انجام شد May-2011-14 يخ اين پروژه از تار

m پروپان ورودي به واحد 
3
/h 20  بود.  

 بررسي نتايج آزمايشگاه 

نشان داده شده است 2ال سولفور در جدول نتايج توتآزمايشات در دو نوبت در هر روز انجام شدو 

�  
 

اين محاسبات نشان مي دهد در بدترين شرايط مقدار 

% ppm mol( نخواهد شد

اين در حاليكه است كه نتايج آزمايشات نشان داد توتال سولفور پروپان ورودي به واحد شيرين سازي 

ppm 78) ترش

بدون پمپ كاستيك به صورت نيمه پيوسته مشكلي در مركاپتان خروجي خط بوجود نخواهد آمد

  

تاثير روي غربالهاي مولكولي بخش آب زدايي 2-2-2

مشكل عمده در اين قسمت جذب 

Sهيدرو ليز به 

طبق اسناد واحد شيرين سازي، مقدار مجاز مركاپتان پروپان شيرين 

پائين تر از اين مقدار روي دراير ها تاثيري نخواهد داشت ولي اگر مقدار آن بيشتر باشد در كنار احتمال وجود 

ممكن است غربال هاي مولكولي در سيكل تعريف شده احيا ، كامال احيا نشوند و به مرور نقطه شبنم پروپان افزايش 

  .يابد

  

مقدمات   2-3

به منظور 

توتال سولفور پروپان در .1

 

محل نمونه گيري پروپان ترش ورودي به واحد 

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از برج استخراج است، تفاوت در توتال سولفور اين نقطه و نقطه قبل 

كارايي برج استخراج را نشان مي دهد

محل نمونه گيري مربوط به پروپان خروجي از غربال هاي مولكولي است  و تفاوت توتال سولفور اين نقطه با 

نقطه قبل، جذب مركاپتان توسط غربال هاي مولكولي را نشان مي دهد

  

هر زمان توتال سولفور نقطه  .2

مولكولي، پروپان بايستي به مشعل فرستاده شود

تركيب در صد پروپان ورودي به واحد شيرين سازي بايد استاندارد باشد زيرا مقدار اتان بيش از  .3

مي شود تا 

سديمي مي شود كه قابل احيا نيست و در نتيجه آن مصرف كاستيك زياد مي شود

تستهاي غلظت ، .4

برج اندازه گيري شود تا در صورت اشباع شدن كاستيك

جلوگيري از

اين پروژه از تار

پروپان ورودي به واحد 

  

بررسي نتايج آزمايشگاه   2-4

آزمايشات در دو نوبت در هر روز انجام شدو 
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SC- 01 27/65  

SC -02 67/15  

SC -03 75/26  

. بررسي نتايج نشان مي دهد كه عملكرد برج استخراج با وجود جريان نيافتن كاستيك درآن مطلوب بوده است

و خشك كن ها  finishing drumبه عملكرد 

  نتايج تست هاي كاستيك خروجي برج استخراج

rich caustic  outlet  of extractor 
  

Concentration wt% 13

Free Alkalinity 

g/l 

150

Total Alkalinity 155

RSNa mg/kg 

بدليل اينكه پروپان در فاز كاستيك بطور يكنواخت در يك مقطع توزيع نشده است و با توجه به مدت زمان اندك 

 RSNaنيز بطور پراكنده مي باشد وليكن بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه افزايش 

اشباع كاستيك از مركاپتان از پايين برج شروع مي شود و بصورت اليه اليه به باال رشد مي كند اين بدين 

معني است كه حتي در صورت اشباع شدن كاستيك پايين برج، ناحيه انتقال جرم در منطقه باالي برج مي تواند وجود 

كه  شرايطي( ، اثر وجود اتان به همراه پروپان تا پنج درصد

در جريان پروپان، روي ايجاد نمك در كاستيك تاثير زيادي نداشت و 

 .وجود اتان در پروپان باز از اين روش بهره برد 

تعداد هفت سيني دارد با پر كردن اين درام از كاستيك با غلظت مناسب مي 

اشكال آن نبود امكان بازيابي اين . توان انتظار داشت مشابه يك برج استخراج در جذب مركاپتان كارايي داشته باشد 

  ]1.[ك است زيرا اين كاستيك به واحد تصفيه پساب مي رود و وارد بخش احيا نمي شود

 6/1(بسيار كم بود   finishing drumدر شرايط عملياتي موجود در زمان انجام اين تست حجم كاستيك درون

و غلظت آن نيز بدليل محلول سازي نامناسب باال بود و امكان تخليه و محلول سازي مجدد هم وجود 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 سولفور پروپاننتايج توتال  - 2جدول

- 9/60  36/54  84 60 4/62  4/61  

5/11  13/18  5 5 6/5  5/4  84/5  

5/27  73/7  19/6  5/8  6/8  3/4  24/4  

بررسي نتايج نشان مي دهد كه عملكرد برج استخراج با وجود جريان نيافتن كاستيك درآن مطلوب بوده است

به عملكرد كه شيرين سازي در برج استخراج انجام شده است و مابقي استخراج 

 .مربوط است اندك و قابل اغماض است

  .در جداول زير قابل مشاهده است مربوط به برج استخراج

نتايج تست هاي كاستيك خروجي برج استخراج -3 جدول

 

05/13  63/12  05/13  1/13  7/12  1/13  12

02/150  27/145  07/150  6/150  5/145  6/150  144

6/155  07/150  6/155  7/154  3/150  1/156  149

- 441 8/488  3/433  466 7/510  515

بدليل اينكه پروپان در فاز كاستيك بطور يكنواخت در يك مقطع توزيع نشده است و با توجه به مدت زمان اندك 

نيز بطور پراكنده مي باشد وليكن بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه افزايش  RSNaانجام تست، نتايج تغيير 

  .بوده است  ppm80 كاستيك اليه پاييني برج حدود 

اشباع كاستيك از مركاپتان از پايين برج شروع مي شود و بصورت اليه اليه به باال رشد مي كند اين بدين 

معني است كه حتي در صورت اشباع شدن كاستيك پايين برج، ناحيه انتقال جرم در منطقه باالي برج مي تواند وجود 

  .داشته باشد كه مي تواند عمل جداسازي مركاپتان را انجام دهد

، اثر وجود اتان به همراه پروپان تا پنج درصد total & free alkalinityبا توجه به تفاوت اندك بين 

در جريان پروپان، روي ايجاد نمك در كاستيك تاثير زيادي نداشت و  CO2و در نتيجه آن وجود ) در تست وجود داشت

وجود اتان در پروپان باز از اين روش بهره برد اين نشان مي دهد حتي مي توان درمواقع لزوم در صورت 

تعداد هفت سيني دارد با پر كردن اين درام از كاستيك با غلظت مناسب مي  finishing drumبا توجه به اينكه 

توان انتظار داشت مشابه يك برج استخراج در جذب مركاپتان كارايي داشته باشد 

ك است زيرا اين كاستيك به واحد تصفيه پساب مي رود و وارد بخش احيا نمي شود

در شرايط عملياتي موجود در زمان انجام اين تست حجم كاستيك درون

و غلظت آن نيز بدليل محلول سازي نامناسب باال بود و امكان تخليه و محلول سازي مجدد هم وجود ) 

  .نداشت، لذا اين تست عمال بدون تكيه بر كارايي اين درام انجام شد

�  
 

  

  

بررسي نتايج نشان مي دهد كه عملكرد برج استخراج با وجود جريان نيافتن كاستيك درآن مطلوب بوده است 

شيرين سازي در برج استخراج انجام شده است و مابقي استخراج 

مربوط است اندك و قابل اغماض است

مربوط به برج استخراج RSNaنتايج 

  

 

6/12  1/13  

9/144  4/151  

7/149  2/153  

3/515  1/489  

  

بدليل اينكه پروپان در فاز كاستيك بطور يكنواخت در يك مقطع توزيع نشده است و با توجه به مدت زمان اندك 

انجام تست، نتايج تغيير 

كاستيك اليه پاييني برج حدود 

اشباع كاستيك از مركاپتان از پايين برج شروع مي شود و بصورت اليه اليه به باال رشد مي كند اين بدين ناحيه 

معني است كه حتي در صورت اشباع شدن كاستيك پايين برج، ناحيه انتقال جرم در منطقه باالي برج مي تواند وجود 

داشته باشد كه مي تواند عمل جداسازي مركاپتان را انجام دهد

با توجه به تفاوت اندك بين 

در تست وجود داشت

اين نشان مي دهد حتي مي توان درمواقع لزوم در صورت 

با توجه به اينكه 

توان انتظار داشت مشابه يك برج استخراج در جذب مركاپتان كارايي داشته باشد 

ك است زيرا اين كاستيك به واحد تصفيه پساب مي رود و وارد بخش احيا نمي شودكاستي

در شرايط عملياتي موجود در زمان انجام اين تست حجم كاستيك درون

) حجم كل درام

نداشت، لذا اين تست عمال بدون تكيه بر كارايي اين درام انجام شد
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كان دارد و با توجه به نياز تغيير غلظت كاستيك درون اين درام به دليل جدا بودن سيستم محلول سازي آن ، ام

مي توان غلظت آن را از هفت درصد كه حداقل غلظت جهت جذب مركاپتان ها است، تا چهارده درصد كه حداكثر 

استيك، كل پروپان سوزانده مي شود لذا 

با انجام فرآيند نيمه پيوسته شيرين سازي پروپان مي توان تا زماني كه پروپان از رنج مشخصات الزمه خود به عنوان 

  . يك محصول خارج نشده است آنرا نسوزاند و در اين حالت صرفه اقتصادي قابل مالحظه اي بدست آورد

كه  ان جلوگيري شد و با توجه به قيمت هر تن پروپان 

ه هشت ميليارد و پانصد و درمجموعدو ميليارد و صد و بيست مليون ريال 

در صورتي  .كمتر بوده است كه جريان پروپان از حالت معمولي

اين كار جهت جلوگيري از سوزانده شدن محصول 

  . خواهد شد

حداكثر مقدار جريان پروپان با حداكثر مقدار 

 مقدار مركاپتان گاز ارسالي از حالت مجاز

افزايش مركاپتان خط به دليل تزريق پروپان به آن 

 ton/day 227روزه با انجام فرآيند نيمه پيوسته شيرين سازي پروپان از سوزاندن 

در صورت .  صرفه جويي شدان جلوگيري شد و درمجموع هشت ميليارد و پانصد مليون ريال 

 .خوراك پروپان، اين مقدار در هر روز چهار برابر افزايش مي يابد

ي كه مقدار مركاپتان پروپان ترش كم باشد روشي كامال عملي و قابل استفاده است و 

 .انتظار مي رود اين حالت براي طوالني مدت نيز قابل استفاده است

 ..از مزيت هاي اين روش امكان احياي كاستيك و برگرداندن آن به سيكل است

  .كيفيت پروپان خروجي در شرايط مشابه پيشنهادات زير ارائه مي گردد

به جهت كاهش توتال سولفور ورودي به خشك كن ها، پروپاني كه جهت احياي غربال هاي مولكولي 

در  ها اين جريان پس از گذشتن از خشك كن

جريان پروپاني كه به خشك كن در حال جذب وارد 

شود خود مي تواند مانند برج استخراج  

مقدار غلظت كاستيك در اين درام را مي توان از 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

تغيير غلظت كاستيك درون اين درام به دليل جدا بودن سيستم محلول سازي آن ، ام

مي توان غلظت آن را از هفت درصد كه حداقل غلظت جهت جذب مركاپتان ها است، تا چهارده درصد كه حداكثر 

  ]3[.غلظت  موثر در استخراج مركاپتان هاست ، تغيير داد

  ناليز اقتصادي 

استيك، كل پروپان سوزانده مي شود لذا با توجه به اينكه در حالت عادي در صورت از سرويس خارج شدن پمپ ك

با انجام فرآيند نيمه پيوسته شيرين سازي پروپان مي توان تا زماني كه پروپان از رنج مشخصات الزمه خود به عنوان 

يك محصول خارج نشده است آنرا نسوزاند و در اين حالت صرفه اقتصادي قابل مالحظه اي بدست آورد

ان جلوگيري شد و با توجه به قيمت هر تن پروپان پروپ ton/day 227روزه از سوزاندن  چهار پروژه

دو ميليارد و صد و بيست مليون ريال در هر روز ،بوده است ريال

كه جريان پروپان از حالت معمولي اين مبلغ در حالتي بود .صرفه جويي شد

اين كار جهت جلوگيري از سوزانده شدن محصول  و در جريان باشد )نرمال مقدار(پروپان  متر مكعب در ساعت

خواهد شدصرفه جويي  هشت ميليارد و پانصد مليون ريالانجام شود، در هر روز 

  نتيجه گيري

حداكثر مقدار جريان پروپان با حداكثر مقدار يعني بدترين حالت در اين طرح زماني كه پروپان در  

مقدار مركاپتان گاز ارسالي از حالت مجاز شود، مخلوطسراسري به خط گاز ارسالي  با توتال سولفور

افزايش مركاپتان خط به دليل تزريق پروپان به آن  و )ppm mol % 5/10(خارج نخواهد شد  خود

 .خواهد بود %40حدود 

روزه با انجام فرآيند نيمه پيوسته شيرين سازي پروپان از سوزاندن  چهار پروژهدر اين  

ان جلوگيري شد و درمجموع هشت ميليارد و پانصد مليون ريال پروپ

خوراك پروپان، اين مقدار در هر روز چهار برابر افزايش مي يابد لدريافت جريان نرما

ي كه مقدار مركاپتان پروپان ترش كم باشد روشي كامال عملي و قابل استفاده است و اين روش در زمان 

انتظار مي رود اين حالت براي طوالني مدت نيز قابل استفاده است

از مزيت هاي اين روش امكان احياي كاستيك و برگرداندن آن به سيكل است 

 

   نهادات

كيفيت پروپان خروجي در شرايط مشابه پيشنهادات زير ارائه مي گردد بهبود

به جهت كاهش توتال سولفور ورودي به خشك كن ها، پروپاني كه جهت احياي غربال هاي مولكولي  

اين جريان پس از گذشتن از خشك كن عاديدر حالت . استفاده مي شود به مشعل فرستاده شود

جريان پروپاني كه به خشك كن در حال جذب وارد  بخش خشك سازي يعني بهابتداي به  ،مسير احيا

 .كل جريان پروپان است %7اين جريان . مي شود مي پيوندد

 به طور كامل از كاستيك پر  finishing drumدر صورتي كه 

مقدار غلظت كاستيك در اين درام را مي توان از . عمل كند و تاثير عمده اي روي كارايي اين روش دارد

 .شرايط خوراك تغيير دادبا توجه به  %14تا % 7

  

�  
 

تغيير غلظت كاستيك درون اين درام به دليل جدا بودن سيستم محلول سازي آن ، ام

مي توان غلظت آن را از هفت درصد كه حداقل غلظت جهت جذب مركاپتان ها است، تا چهارده درصد كه حداكثر 

غلظت  موثر در استخراج مركاپتان هاست ، تغيير داد

  

ناليز اقتصادي آ 2-5

با توجه به اينكه در حالت عادي در صورت از سرويس خارج شدن پمپ ك

با انجام فرآيند نيمه پيوسته شيرين سازي پروپان مي توان تا زماني كه پروپان از رنج مشخصات الزمه خود به عنوان 

يك محصول خارج نشده است آنرا نسوزاند و در اين حالت صرفه اقتصادي قابل مالحظه اي بدست آورد

پروژهدر اين 

ريال 9360000

صرفه جويي شد مليون ريال

متر مكعب در ساعت 80كه

انجام شود، در هر روز 

  

نتيجه گيري -3

1. 

2. 

3. 

4. 

نهاداتشپي -4

بهبودجهت 

1. 

2. 
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در فراهم آوردن شرايط الزم الزم است از آقاي مهندس چهارلنگ رئيس مهندسي فرايند پااليشگاه پنجم كه 

جهت انجام تست همكاري و تالش فراوان نموده اند و از همكاران آزمايشگاه كه انجام تست هاي اين پروژه را بر عهده 

[1] "OPERATING MANUAL (UNIT 114)

، پايان نامه  "و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكولي

پايان نامه  "ppm 30به 80ppmمجتمع پارس جنوبي از 

 

 

اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
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  تشكر و قدرداني

الزم است از آقاي مهندس چهارلنگ رئيس مهندسي فرايند پااليشگاه پنجم كه 

جهت انجام تست همكاري و تالش فراوان نموده اند و از همكاران آزمايشگاه كه انجام تست هاي اين پروژه را بر عهده 

  .گرفتند، تشكر كنيم

OPERATING MANUAL (UNIT 114)", DB-6340S-114-P312-5000-Rev.1  

و شبيه سازي واحد نم زدايي از گاز طبيعي با استفاده از غربال هاي مولكوليمدل سازي "،1389نيره ،

 شناسي ارشد،دانشگاه صنعتي اصفهان

مجتمع پارس جنوبي از  5و4فازهاي  LPGكاهش سولفور محصول "، 1386زينب ، 

  ،دانشگاه صنعتي شريف

 

�  
 

تشكر و قدرداني

الزم است از آقاي مهندس چهارلنگ رئيس مهندسي فرايند پااليشگاه پنجم كه 

جهت انجام تست همكاري و تالش فراوان نموده اند و از همكاران آزمايشگاه كه انجام تست هاي اين پروژه را بر عهده 

گرفتند، تشكر كنيم

  

  مراجع

نيره ، اسحاقي، ]2[

شناسي ارشد،دانشگاه صنعتي اصفهانكار

زينب ، مالكي، ]3[

،دانشگاه صنعتي شريفكارشناسي ارشد
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Reduce Propane Flaring by Sweetening in Semi 
Continues Process 

Atiyyeh Ghorbani,Mahbube Salimian 

South Pars Gas Complex,Fifth Refinary, 

At.ghorbani@gmail.com 

Abstract 
Propane sweetening process in fifth refinery of South Pars Gas Complex is done 
by caustic wash and sweet propane after dehydration in dryers is stored for sale 
or inject to IGAT. Rich caustic regenerate by oxidation
catalyst and then come back to extraction section. This process is a continues 
process in refinery, but because the pump that send caustic to extractor failed, 
propane was sent to flare before entering sweetening unit. During this s
propane extractor filled with caustic and put in service in semi continues process 
(only propane pass the extractor).Propane total sulphur 
measured during this project. Test results show that in the case of any problem to 
sent lean caustic to propane extractor ,sweetening can be done in semi continues 
process to prevent loss of propane and environmental pollution. After caustic 
saturation, it can be sent to regeneration cycle to prevent loss of caustic.
 

Keywords:propane sweetening,cau
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Propane sweetening process in fifth refinery of South Pars Gas Complex is done 
by caustic wash and sweet propane after dehydration in dryers is stored for sale 
or inject to IGAT. Rich caustic regenerate by oxidation process in presence of 
catalyst and then come back to extraction section. This process is a continues 
process in refinery, but because the pump that send caustic to extractor failed, 
propane was sent to flare before entering sweetening unit. During this s
propane extractor filled with caustic and put in service in semi continues process 

tractor).Propane total sulphur and caustic RSNa 
measured during this project. Test results show that in the case of any problem to 

ustic to propane extractor ,sweetening can be done in semi continues 
process to prevent loss of propane and environmental pollution. After caustic 
saturation, it can be sent to regeneration cycle to prevent loss of caustic. 

Keywords:propane sweetening,caustic,semi contineus,flaring 
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Reduce Propane Flaring by Sweetening in Semi 

Propane sweetening process in fifth refinery of South Pars Gas Complex is done 
by caustic wash and sweet propane after dehydration in dryers is stored for sale 

process in presence of 
catalyst and then come back to extraction section. This process is a continues 
process in refinery, but because the pump that send caustic to extractor failed, 
propane was sent to flare before entering sweetening unit. During this study 
propane extractor filled with caustic and put in service in semi continues process 

and caustic RSNa 
measured during this project. Test results show that in the case of any problem to 

ustic to propane extractor ,sweetening can be done in semi continues 
process to prevent loss of propane and environmental pollution. After caustic 
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