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در فرآيند  آب بررسي تاثير گاز عريان كننده بر كيفيت كاهش نقطه شبنم

  از گاز نمزدايي
 

0Fكيانفر احسان

1Fطيبي نژاداحسان ، 1

2  

 اراك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فرآوري و انتقال گازدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  -1
ehsan_kianfar2010@yahoo.com 

  
 
 
 

 چكيده 
) جهت كاهش نقطه شبنم آب TEGاز واحدهاي نمزدايي به روش جذب در حالل تري اتيلن گاليكول (امروزه بطور عمده 

در گاز استفاده مي شود. در اين تحقيق استفاده از گاز عريان كننده با هدف كاهش هر چه بيشتر نقطه شبنم آب در گاز 
اب و براساس ميزان آب همراه در آن واحد مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور يك نمونه گاز مرطوب انتخ

 PRبراي آن طراحي گرديد و براي شبيه سازي استاتيكي از معادله حالت  HYSYSنمزدايي با استفاده از نرم افزار تجاري 
ابتدا واحد نمزدايي بصورت معمول در محيط داخلي نرم افزار شبيه سازي و نتايج حاصل شد. سپس استفاده  استفاده شد.

از عريان كننده با هدف تعيين دبي و محل تزريق آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج شبيه سازي نشان داد كه در از گ
تزريق گردد مي تواند  ريبويلر احيا كننده گاليكولبه با فشار باال  كيلوگرم در ساعت 18با دبي  صورتيكه گاز عريان كننده

درجه سانتيگراد كاهش دهد كه نشان مي دهد  -29رجه سانتيگراد تا د -14دماي نقطه شبنم آب در گاز توليدي را از 
استفاده از گاز عريان كننده مي تواند تا چه ميزان بر كاهش نقطه شبنم آب و جلوگيري از دو فازي شدن گاز در خطوط 

ماي تشكيل هيدرات موثر باشد. عالوه بر اين تاثير اين روش بر كاهش د انتقال به دليل مايع شدن آب در دماهاي پائين
نيز بسيار محسوس مي باشد. نمودارهاي حاصل از مطالعه موردي نشان مي دهند كه دماي هيدرات گاز توليدي براي 

در صورتي كه از گاز عريان كننده در واحد درجه سانتيگراد و اين دما  -11فرآيند نمزدايي بدون گاز عريان كننده برابر با 
درجه سانتيگراد خواهد بود. در نتيجه مي توان گفت استفاده از گاز عريان كننده در  -25با نمزدايي استفاده شود برابر 

واحدهاي نمزدايي مي تواند تا حد زيادي نگراني هاي ناشي از دو فازي شدن و يخ زدن سيال گازي در خطوط انتقال را 
 دهد. كاهش

                                                                                                                                 
 نمزدايي، كاهش نقطه شبنم، تري اتيلن گاليكول، دماي هيدراتهاي كليدي:  واژه

 
 

                                                           
 گاه آزاد اسالمي واحد اراكدانش ،فرآوري و انتقال گاز دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  -1
 شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيميدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  -2
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  همقدم -1
تاز انتقال روان  زدائي را ضروري تشخيص داده استزدائي گاز عبارت است از حذف بخار آب موجود در گاز.صنايع گاز نمنم     

گاز در خطوط لوله اطمينان حاصل كند.در صورتي كه آب موجود در گاز شرين حذف نگردد مشكالت زير به وقوع خواهد 
 :]2و1[پيوست

 يخ زدگي در سيستم واحد جذب به دليل پايين بودن دما در فرآيند جذب و تفكيك -1
 7الي 6سهم متان، اتان، پروپان يا ايزو بوتان به اضافه 1تشكل ازتشكيل هيدراتهاي گازي شبه برف(تركيبات كريستالين م -2

 سهم آب)
 ها به وسيله حضور آب در ناحيه آشفته تشكيل هيدرات -3

 ها عبارتند از: هاي مختلفي وجود دارد كه برخي از آن زدائي روشبراي نم      
 جذب با مايع(دي اتيلن گاليكل، تري اتيلن گاليكل و...) -1
 با جامد(آلومينا، سيليكا ژل،سيليكا آلومينا ژل و ...)جذب  -2
 CaClR2نم زدائي با  -3
 سرمايش -4
 نفوذ غشائي -5
 عريان سازي با گاز -6
 تقطير -7

زدائي با مايعات مستلزم استفاده از يك خشك كننده است تا بخار آب را حذف كند. مايعات فراواني وجود دارند كه نم      
شود كه مطلوب ترين گزينه از لحاظ اقتصادي گاز را دارند ولي در صنعت همواره از موادي استفاده ميقابليت جذب آب از 

 :]3[باشد. و اين مطلوب ترين گزينه بايد خواص زير را داشته باشد
 بازده جذب باال -1
 غيرسمي و غيرخورنده -2
 هاي باال عدم وجود مشكالت عملياتي به هنگام استفاده از غلظت -3
 هاي گازي عدم فعل وانفعال با هيدروكربن -4
 عدم تركيب با گازهاي اسيدي -5

 ها به ويژه:گاليكل
 )EGاتيلن گاليكل( -1
 )DEGدي اتيلن گاليكل( -2
 )TEGتري اتيلن گاليكل( -3
 )TR4REGتترا اتيلن گاليكل( -4

.آب و گاليكل به دليل وجود پيوندهاي سازندهاي مناسبي هستند كه اين معيارها را با درجات مختلفي برآورده ميگزينه
اكسيژن متقابال به طور كامل در هم انحالل پذير بوده و فشار بخار آب آن خيلي پايين است.يكي از مواردي كه -هيدروژن

 .]4[باشدمي TEGشود تري اتيلن گاليكل يا متناوبا براي نم زدائي استفاده مي
دهد. تغيير مي  -F 58° تا F 4° اي بينبنم آب در گاز خروجي را در گسترههاي آب زدايي گاليكول، نقطه شسيستم      

ي انتهاي بااليي نقطه شبنم(افت نقطه شبنم پايين) عمل كرده، براي نمونه از چهار تاشش زدايي كه در گسترههاي آبسيستم
ساز در جوشاننده نياز ندارد. گاز عريانكنند و به هيچ گونه درصد وزني استفاده مي 99تا  98تميز  TEGسيني تماس و غلظت 

رود كه نقاط پايين شبنم آب مورد نياز اي در شرايط آب و هوايي گرم و در حايي به كار مياين واحدها براي خط لوله
 .]4[نباشد
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ست، به طور ا(افت نقطه شبنم باال) طراحي شدهي شبنمزدايي كه براي عمليات در گستره انتهايي نقطههاي آبسيستم      
درصد وزني و به گاز  9/99تميز بيش از  TEGكند و به غلظتهاي سيني تماس(يا ساختار آكنده) استفاده مي 12تا  10نمونه از 

هاي سرماسازي و اين واحدها در ورودي سيستم ساز با غلظت معين، يا توانايي ايجاد خالء در جوشاننده نياز دارد. نعريا
در اين واحدها، غلظت  رود.وربيني و در آب وهواي نامطبوع، مانند مناطق شمالي آالسكا به كار ميواحدهاي انبساط دهنده ت

TEG .90براي مثال، براي اينكه به وسيله يك برج تماس در دماي  تميز بحراني است°F  نقطه شبنم آب در گاز خروجي به ،-

40°F  برسد، غلظت كمينه محلولTEG  5[درصد وزني است 97/99تميز مورد نياز برابر[. 

      
  فرآيند نمزدايي به روش جذب در حالل تري اتيلن گاليكول -2

 8تا  6ها معموالً بين . تعداد سيني)1(شكل گيرددار يا يك ستون پر شده صورت ميمرحله جذب در يك ستون سيني       
شود. % استفاده مي25كه در بيشتر كاربردها از درصد  است  40تا  25باشد بازده كلي سيني در يك طراحي خوب از عدد مي

شود، در اينچ پيشنهاد شده است. در صورتي كه قطر ستون كم باشد اغلب از پركن استفاده مي 24ها حدود فاصله بين سيني
ايي كه قطر هگردد. در مورد برجهاي شيردار استفاده ميهاي كالهكي يا سينيهاي با قطر بزرگتر، از سينيحاليكه براي برج

هاي هاي منظم رو به گسترش است. اگر سيستم پركن ساختار يافته باشد، از پركنبسيار بزرگي دارند، استفاده از پركن
Grempak, Flexipak, Montzpak, Mellapak شود. در برجهاي با قطر كوچك (شدت كم گاز)، استفاده از پركن استفاده مي

شود تا از هدر رفتن بيش از حد گليكول جلوگيري محدود مي oC 38جذب معموالً به بر سيني ارجحيت دارد. دماي مرحله 
. با اين حال ]6[كند تا ميزان اتالف و همچنين مقدار آب موجود در گاز فرآوري شده، كاهش يابدتر كمك ميگردد. دماي پايين

شود. جذب گليكول اصوالً جاز در نظر گرفته ميبه عنوان حد پايين دماي م oC10علت گرانروي باالي گليكول، دماي حدود به
دهد، افزايش دما در اثر حرارت ) رخ ميKPa 1000 )psi 145زدايي در فشار كمتر از يك فرآيند دما ثابت است. اما وقتي آب

    Smithاز جذب آب بعالوه مقدار گرماي نهان تبخير است. kJ/kg 21  ) است. حرارت انحالل حدودoC 2  )oF 4جذب، حدود 
درجه فارنهايت را  31درجه فارنهايت و حتي دماهاي  پايين تا  140تا  50دمايي براي برج جذب گليكول را از  محدوده

 . )1(شكل استپيشنهاد كرده 
شوند. در دماي پايين و فشار باال، گليكول به ها جذب ميها در گليكولدر مرحله جذب معموالً مقداري از هيدروكربن       

يابد. فشار عملياتي پايين در دماي پايين  هاي سبك را جذب كرده، لذا ويسكوزيته حالل كاهش ميمقدار بيشتري هيدروكربن
كردن افزايش گشته و درنتيجه مشكل كف شود، منجر به ويسكوزيته بيش از اندازه ها زياد ميهنگاميكه حذف هيدروكربن

هاي پرشده ساختار يافته، نيز هاي كالهكي يا مشبك استفاده شود. برج جذب با سينيمييابد. براي اين حالت، بهتر است از برج 
 كردن را به حداقل برسانند. توانند كفمي

لول بازيابي محلول گليكول سير شده قبل از ورود به برج بازيافت از يك مبدل حرارتي عبور كرده كه در آن گرماي مح      
بار حرارتي جوش آور در برج بازيافت به بازده اين مبدل ). 1(شكل شودشده(خروجي از برج احيا) را گرفته و خودش گرم مي

) وابسته است. جريان گليكول سير شده از برج جذب با دماي حدود دماي گاز ورودي و جريان گليكول rich/lean(مبدل 
 . ]6[شونداي جوش آور برج وارد مبدل ميبازيابي شده از احياكننده با دم
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 ]6[بدون استفاده از گاز عريان كننده : شماتيك فرآيند نمزدايي از گاز به روش جذب در حالل مايع 1شكل

    
 مطالعه موردي  -3

 163ازي شماره يك نمونه گاز مرطوب را كه مربوط به چاه گ )2(جدول به منظور انجام مطالعه موردي و حصول نتايج      
 نمزدائي به روش جذب در حالل مايع،) مي باشد انتخاب گرديد. براساس فرآيند كلي واحدهاي 1پتروشيمي رازي (جدول

 .صورت گرفت PRبا بسته ترموديناميكي  HYSYSنرم افزار  داخلي فرآيند نمزدايي براي گاز مذكور در محيط
فشار و دبي   psig 300درجه سانتيگراد ،  26شد، و داراي شرايط عملياتي آب مي با  ppm mole 900گاز مذكور داراي       

MMscfd 2 .متر و  5/1عدد سيني دريچه اي) با قطر برج  6جهت شبيه سازي برج جذب از تعداد سيني هاي معمول ( است
بيه سازي گرديد و در اين حالت ابتدا واحد نمزدايي بدون استفاده از گاز عريان كننده ش اينچ استفاده شد. 24فاصله سيني ها 

 .)2(شكل در نظر گرفته شد psia 8/14 درجه فارنهايت و فشار 400شرايط عملياتي ريبويلر احيا كننده گاليكول در دماي 
 

 : تركيب گاز مرطوب 1جدول
Mole Frac Component Mole Frac Component 

0.0094 IC4 0.035 H2S 
0.0035 NC4 0.3 N2 
0.0034 IC5 0.805 C1 
0.0037 NC5 0.018 CO2 
0.0028 C6 0.079 C1 
0.0018 C7 0.0296 C2 
0.0009 H2O 0.0049 C3 
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 HYSYSدر محيط داخلي نرم افزار  Dehydrationواحد  : شبيه سازي 2شكل

 

 : نتايج حاصل از شبيه سازي2جدول
 موضوع واحد اندازه

 نقطه شبنم آب در گاز توليدي سانتيگراد -87/14
 دماي حالل غني از آب سانتيگراد 68/27

 دماي حالل احيا ورودي به برج جذب سانتيگراد 28
 فشار احيا كننده كيلو پاسكال 3/101
 دماي ريبويلر احيا كننده سانتيگراد 4/204

 دبي گاليكول در گردش بشكه در روز 47/99
 درصد وزني آب در حالل احيا شده - 5/0

 انرژي مصرفي در ريبويلر احيا كننده اعتكيلو ژول بر س 1760000
 

     بخش بسيار اندكي از گاز توليدي را بعنوان گاز عريان كننده انتخاب نموده و ابتدا آن را به شبيه سازي، در مرحله دوم از       
ارسال گاز  خص گردد.جدا كننده و سپس به ريبويلر تزريق نموديم تا با اين روش محل مناسب براي ورود گاز عريان كننده مش

با تزريق  )3نتايج شبيه سازي نشان داد (جدول عريان كننده به جدا كننده هيچ تاثيري در بهبود احيا گاليكول نداشت ولي
با توجه به داشتن فشار باال و ايجاد طغيان در ريبويلر، احيا  )3(شكل كيلوگرم بر ساعت از گاز خشك به ريبويلر 18ميزان 

  درجه سانتيگراد بطور قابل مالحظه اي افزايش يافت.  4/204 گاليكول در دماي
 

 واحد نمزذايي با استفاده از گاز عريان كننده : نتايج حاصل از شبيه سازي2جدول
 موضوع واحد اندازه

 نقطه شبنم آب در گاز توليدي سانتيگراد -56/29
 دماي حالل غني از آب سانتيگراد 72/27
 ل احيا ورودي به برج جذبدماي حال سانتيگراد 03/28
 فشار احيا كننده كيلو پاسكال 3/101
 دماي ريبويلر احيا كننده سانتيگراد 4/204

 دبي گاليكول در گردش بشكه در روز 47/99
 درصد وزني آب در حالل احيا شده - 25/0

 انرژي مصرفي در ريبويلر احيا كننده كيلو ژول بر ساعت 1770000
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 واحد نمزدايي از گاز با استفاده از روش تزريق گاز عريان كننده :شبيه سازي 3شكل

 
 

 نتيجه گيري -5
نتايج شبيه سازي نشان داد كه در صورت استفاده از گاز عريان كننده مي توان به دماهاي بسيار پائيني از نقطه شبنم آب        

درجه سانتيگراد حاصل شد.اين  -56/29ين ميزان برابر با در گاز توليدي دست يافت، كه براي گاز مورد مطالعه در اين تحقيق ا
در حالي است كه ميزان نقطه شبنم در گاز توليدي براي همين گاز در شرايط عملياتي كامال يكسان ولي بدون استفاده از گاز 

براي مناطق سرد آب و  استفاده از روش تزريق گاز عريان كننده درجه سانتيگراد گزارش گرديد. -87/14عريان كننده برابر با 
هوايي كه امكان دو فازي شدن گاز در خطوط انتقال و تشكيل هيدرات هاي گازي زياد مي باشد، مي تواند بسيار موثر واقع 

) براي گاز توليدي در هر دو حالت نيز مي توان به تاثير گاز 5و4از مقايسه نمودار هاي تشكيل هيدرات (شكل هاي  گردد.
صفر درجه نزديك است  دمايتا حدودي به  4محور افقي در شكل شماره هش دماي هيدرات نيز اشاره نمود،نده در كاعريان كن

د نظر براي گاز مي باشد. اين محور فقط در برگيرنده دماهاي منفي براي تشكيل هيدرات در فشار مور 5ولي در شكل شماره 
براي زماني كه از  Dry/Dry Exchangerشار خروجي از مبدلفشار هيدرات، دماي تشكيل هيدرات در ف-براساس نمودارهاي دما

درجه سانتيگراد و اين دما براي گاز توليدي در صورتيكه از گاز عريان  -25گاز عريان كننده در ريبويلر استفاده شود برابر با 
 درجه سانتيگراد خواهد بود.  -11كننده استفاده نشود برابر با 

مي تواند تاثير بسزائي در  احيا گاليكول، كه استفاده از گاز عريان كننده و تزريق آن به ريبويلردر نتيجه مي توان گفت        
بعالوه با  كاهش هر چه بيشتر دماي هيدرات و نقطه شبنم آب در گاز توليدي از واحدهاي نمزدائي با حالل مايع داشته باشد.

ال گاز، استفاده از روش تزريق گاز عريان كننده بخصوص براي توجه به هزينه هاي ناشي از پيگ راني و گرفتگي خطوط انتق
  شرايط آب و هوائي سرد مي تواند راهكاري مقرون بصرفه بشمار آيد.
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