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  بهينه سازي عملياتي بخش نمزدائي پااليشگاه گاز بيدبلند

  
   مصطفي نريماني، 2   احمد رئيسي اردلي، 1

   دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديهخوزستان،اميديه، 
  raeisiardalli@nigc-bidboland.ir آدرس پست الكترونيك
  يت شركت پااليش گاز بيدبلندبا حما

   
  
  
  

  چكيده 
 از حوزه پارس جنوبي از طريق خط پنجم سراسريگاز بيدبلند پااليشگاه  كافي در چند سال اخير با امكان تامين خوراك

ي پااليش بويژه در فصول سرد سال و افزايش ساعت كاركرد واحدهاي پااليش ، تنظيم نقطه افزايش ظرفيت واحدها و
ا روشهاي كنترلي قبل با چالش مواجه گرديده كه با مطالعه بر سناريو هاي مختلف، سه روش كه امكان شبنم گاز ب

افزايش راندمان برجهاي نمزدائي را در برداشته انتخاب و اجرا گرديده است. در روش اول با كاهش دماي برج تماس تا 
مراه گاز كاسته شد و بهترين دما جهت گازهاي حدي كه ساير پارامترهاي كيفي گاز را تغيير ندهد از ميزان آب ه

است. در روش دوم با كاهش ساعت تعويض برجهاي نمزدائي ه انتخاب گرديددرجه سانتي گراد  39 خروجي از برج تماس 
ساعت تا حد ممكن از باال رفتن نقطه شبنم در ساعات پاياني فرايند نم گيري در هر برج جلوگيري به  5ساعت به  8از 

د و در روش سوم نيز با جلوگيري از عبور گاز سرد به برج بعد از خنك شدن آن از اشباع زودتر از موعد اين برج عمل آم
ماه بيشتر و كاهش  12جلوگيري به عمل آمده است كه از آثار اجراي اين روشها افزايش طول عمر سيليكاژل به مدت 

ميليون ريال 7907توليدي ، صرفه جوئي اقتصادي معادلريال به ازاء هر متر مكعب گاز 7/1قيمت تمام شده محصول 
   .براي يك واحد پااليش و همچنين پايداري در توليد  بويژه در فصل سرد سال بوده است

 
  ،سيليكاژل، دماي بهينهءسيكل نم زدائي، نقطه شبنم، برج هاي نمزدائيهاي كليدي: واژه

  

                                                           
  ،دانشگاه آزاد اسالمي،واحد اميديه،گروه مهندسي شيمي،اميديه،ايراندانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي،واحد اميديه،گروه مهندسي شيمي،اميديه،ايران -2
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   همقدم - 1
واحد تصفيه گاز با ظرفيت اسمي  5هت فراورش گازهاي همراه حوزه آغاجاري با ج 1349پااليشگاه گاز بيدبلند در سال 

ميليون متر مكعب در روز آغاز به كار كرد در فرايند اوليه از اكسيد آلومينيوم جهت نمزدائي گاز اسـتفاده گرديـد،  8/6هر واحد 
م جذب هيدروكربورهاي سنگين، قابليت تنظيم نقطه اين مواد جاذب الرطوبه قابليت حذف آب از گاز را دارا بوده، ولي بدليل عد

شبنم هيدروكربوري را نداشته لذا با تغيير خوراك پااليشگاه و استفاده از گاز حـوزه آغـار و داالن و همچنـين گـاز خـط پـنجم 
سـتور كـار قـرار سراسري ،استفاده از سيليكاژل كه كاركرد دو گانه و نيز امكان جذب آب و هيدرو كربور را توامـان داشـته در د

  گرفت .
در سالهاي اخير با تامين خوراك كامل پااليشگاه امكان استفاده از ظرفيت كامل برجهاي نمزدائي فراهم گرديد اما بعضا 

يكي از عوامل ناپايداري توليد در واحدهاي  پااليش عدم دستيابي به كيفيت شاهد باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي بوده و لذا 
  ه شبنم گاز خروجي به واسطه عدم كارائي برجهاي نم زدائي در جذب آب موجود در گاز فراورش شده مي باشد .الزم در نقط

از جمله داليل عدم تحقق اين امر مي توان به مواردي چون كيفيت نا مناسب سيليكاژل (ماده جاذب رطوبت)،كـاركرد  
ندي در اثر باال بودن دماي محيط به واسطه موقعيت جغرافيائي برجهاي نمزدائي در بيش از ظرفيت اسمي ،باال بودن دماي فراي

،اشاره نمود هر كدام از اين عوامل به طريقي خاص باعث باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي مي گردد ،مالك تعويض مواد جاذب 
ب كه چنانچه تا قبل از احيـاء الرطوبه عدم تحقق نقطه شبنم گاز در بازه استاندارد و در هر سيكل نمزدائي مي باشد ،بدين ترتي

برجهاي نمزدائي نقطه شبنم گاز در برج در حال سرويس باال رود تعويض سيليكاژل مي بايست انجـام گيـرد كـه در اينصـورت 
واحد پااليش براي مدتي از سرويس خارج شده و پايداري توليد را با چالش مواجه مي سازد. اين امر  در سالهاي اخير و بعـد از 

خوراك پااليشگاه از خط پنجم سراسري و امكان افزايش ظرفيت در واحدهاي پـااليش از حساسـيت بيشـتري برخـوردار تامين 
بوده و لذا الزم بوده با اقداماتي پيشگيرانه امكان بهره گيري بيشتر از اين مواد در راستاي افزايش پايـداري توليـد ضـمن حفـظ 

  كيفيت گاز خروجي ،فراهم گردد.
ل باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي، افزايش ظرفيت در واحدهاي پااليش بوده كه اين امـر باعـث افـزايش يكي از دالي 

سرعت سيال در اين برجها شده و چون ميزان جذب، تابع سرعت سيال نيز مي باشد، لذا هر گونه افزايش ظرفيت تاثير مستقيم 
  بر باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي دارد .

موثر در باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي، باال بودن دماي محيط يويژه در تابستان كه تاثير مستقيمي بر از ديگر عوامل 
تجهيزات و دستگاههاي خنك كننده داشته و چون تنظيم نقطه شبنم گاز و همچنين ميزان آب موجود در گاز تابع دماي آن 

نمزدائي در سيكلهاي مختلف و بويژه در ساعات پاياني سيكلها ي گاز مي باشد، لذا باال بودن دما باعث افت كارائي برجهاي 
نمزدائي مي گردد كه در اين زمينه از سه روش جهت نيل به اين اهداف استفاده گرديده كه هر كدام از اين روشها به نوعي در 

م گرفته و همچنين باعث كاركرد برجهاي نمزدائي تاثير مثبت داشته و باعث گرديده كه تنظيم نقطه شبنم گاز بهتر انجا
افزايش طول عمر مواد جاذب الرطوبه شده كه ضمن پايداري توليد، باعث كاهش قيمت تمام شده واحد محصول نيز گرديده، 

   كه در اين مقاله به مجموعه اين اقدامات به صورت جزئي تر و نتايج حاصل پرداخته شده است.
  
  رهاشرح مشكالت و بيان اقدامات و ارائه راهكا - 2
   شرح فرآيند نمزدائي - 1- 2

واحدهاي پااليش گاز بيدبند مشتمل بر دو بخش فرآيند شيرين سازي و فرآيند تنظيم نقطه شبنم آبي و هيدروكربوري 
مي باشد . در بخش شيرين سازي با  عبور گاز ترش از برج جذب در تماس با  محلول آمين ،گازهـاي اسـيدي موجـود در گـاز 

شود و در نهايت گاز شيرين و اشباع از آب و مقداري هيدروكربورهاي سنگين از برج خـارج شـده و بـه خوراك جذب آمين مي 
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در اين مرحله با عبور گاز از بسترهاي جاذب حـاوي سـيليكاژل مقـدار  منظور تنظيم نقطه شبنم وارد بخش مربوطه مي گردد .
  قابل مالحظه اي از اين رطوبت جذب مي شود.

 داراي دو بستر شبنم مشتمل بر سه برج و كوره و ساير متعلقات مي باشد. برجهاي مذكور هر كدام  فرآيند تنظيم نقطه 
وزنـي %10مي باشد. سيليكاژل موجود در هر برج قابليت جذب ديناميكي حـدود  H,WSتن سيليكاژل از نوع  26حاوي حدود 

تن آب و هيـدرو كربـور را فـراهم مـي نمايـد  2,6ب حدود آب و هيدرو كربور موجود در گاز را  دارد بنابراين هر برج امكان جذ
  (شايان ذكر است كه به مرور زمان ظرفيت جذب سيليكاژلها متناسب با كاركرد آنها كاهش مي يابد).

ساعت اين برجها به حالت اشباع رسيده كه پس از آن الزم است برج  8بر اساس داده هاي طراحي اوليه  در مدت زمان 
درجه سانتي گراد بر روي بستر سيليكاژل ها انجام مي گيرد بـراي 260ء گردد. احياء برج از طريق عبور گاز گرماشباع شده احيا

از جريان شـماره  FCV-9) و توسط شير كنترل 1م م م ر مطابق شكل  0,68ظرفيت اسمي هر واحد ( معادل  %10اين منظور 
  جريان مي يابد.  3جدا و در مسير شماره  1

  

 
  :نقشه شماتيك فرآيند نمزدائي1شكل 

  
كه بر روي مسير اصلي گاز تعبيه شده با ايجاد افت فشار بر روي اين مسير امكـان جريـان يـافتن  FCV-9شير كنترل 

وارد  3را فراهم مي نمايد . گاز احياء از طريق مسـير شـماره  3م م م ر)در مسير شماره 68/0گاز احياء به مقدار مشخص شده (
  مي گردد. H-1وارد كوره  4شده و ضمن تعديل دماي اين برج از طريق مسير شماره (Cooling)برج در حال خنك شدن

درجه سانتي گراد مي باشد و متناسب با جريـان گـاز احيـاء سـوخت  260دماي مطلوب جهت احياء بستر هاي جاذب 
شده و در اثر عبور گاز گـرم از روي  (Heating)در حالت گرم شدن كوره تنظيم مي شود . گاز  احياء خروجي از كوره وارد برج

بسترجاذب، مايعات جذب شده توسط بستر، تبخير شده و  به همراه گاز به خارج از برج هـدايت مـي گـردد و پـس از عبـور از 
سوزان فرستاده شده مايعات از گاز جدا ميشود. مايعات به حوضچه  (.K.O.D)مبدل هاي هوائي و آبي خنك شده ودر يك درام

مخلـوط شـده و وارد بـرج در حـال نمزدائـي  FCV-9و گاز احياء به منظور نمزدائي بـا جريـان گـاز خروجـي از شـير كنتـرل 
(Service)  بر روي هر برج  1مي گردد. به منظور فراهم نمودن شرايط تعويض وضعيت برجهاي نمزدائي مطابق با شكل شماره

،شيرهاي  (Cooling)در حالت  4و1شير يك وضعيت را براي برج فراهم مي نمايند ،شيرهاي شير نصب شده كه هر دو عدد  7
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. در (Cooling)هدايت گاز احياء به بـرج در حـال  7و شير شماره  (Heating)نيز در وضعيت 6و3و  (Service)در حالت  5و2
  ط اول سراسري تزريق مي گردد .نهايت پس از انجام مراحل فوق گاز شيرين و استاندارد از بخش نمزدائي به خ

  شناسائي عوامل تاثير گذار بر كيفيت نقطه شبنم گاز -2-2
با توجه به اينكه فرايند جذب سطحي تابع سه عامل ميزان رطوبت ، دما و سرعت گـاز ورودي بـه برجهـاي جـذب مـي 

در ر نتيجه افزايش نقطه شبنم گـاز خروجـي افت كارائي برجهاي نمزدائي و دباشد لذا هر گونه افزايش در اين سه پارامتر باعث 
  پي دارد.

  ميزان رطوبت موجود در گاز ورودي به برجهاي جذب -2-2-1
يكي از داليل باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي واحدهاي پااليش ،باال بودن نقطه شبنم گـاز ورودي بـه ايـن برجهـاي 

ع دماي آن گاز مي باشد لذا هر گونـه افـزايش دمـا در بـرج تمـاس نمزدائي مي باشد از آنجائي كه ميزان آب موجود در گاز تاب
بخش شيرين سازي، با عنايت به وجود آب همراه آمين در اين برج، باعث افـزايش ميـزان آب موجـود در گـاز خروجـي از بـرج 

تري داشـته و از سـوي تماس مي گردد ،اين امر بويژه در تابستان كه دماي محيط در اين منطقه نيز باالتر مي باشد تـاثير بيشـ
ديگر با توجه به عدم امكان كنترل نقطه شبنم گاز خوراك ،هر گونه تغيير در نقطـه شـبنم گـاز خـوراك تـاثير مسـتقيمي بـر 
عملكرد برجهاي نمزدائي دارد ، در تابستان كه دماي گاز ورودي بيشتر بوده و رطوبـت گيـري از خـوراك در باالدسـت نيـز بـه 

انجام مي گيرد لذا گاز خوراك عمدتا در تابستان با نقطه شبنم باالتري وارد برج تماس مي گردد كـه واسطه همين عامل كمتر 
  چنانچه دماي برج نيز باال باشد باعث تشديد و افزايش مقدار آب همراه گاز در خروجي برج تماس مي گردد.

  سرعت گاز ورودي به برجهاي جذب -2-2-2
شگاه گاز بيدبلند با تامين خوراك كافي از منابع مختلـف امكـان افـزايش ظرفيـت چنانچه در مقدمه آمده است در پاالي

بويژه در فصول سرد سال در واحدهاي پااليش فراهم گرديد، كه به واسطه همين موضوع سرعت گاز عبوري از برجهـاي جـذب 
ه عبارت بهتر زمان تماس مولكولهاي افزايش يافته، از آنجائي كه جذب آب از گاز توسط بسترهاي جامد تابع سرعت سيال و يا ب

گاز و آب با مواد نمزدا مي باشد، لذا با افزايش سرعت سيال احتمال جذب آب به تناسب كاهش مي يابد ، در چنين مـواقعي در 
مراحل اوليه فرايند جذب، تنظيم نقطه شبنم گاز به خوبي انجام مي گيرد ولي با گذشـت زمـان افـزايش نقطـه شـبنم گـاز در 

سه با حالت عادي با سرعت بيشتري انجام مي گيرد ،بنابراين مدت زمان سرويس دهي بـرج در حـال نمزدائـي كمتـر مـي مقاي
  گردد و در ساعات پاياني افزايش چشمگير نقطه شبنم و افت كيفيت گاز خروجي را در پي دارد.

  دما باالي گاز و يا بستر جامد -2-2-3
دما مي باشد كه هر چه دماي گاز و يا دماي بسـتر جامـد بـاال باشـد احتمـال  يكي از پارامترهاي مهم در فرايند جذب

جذب آب توسط آن بستر كاهش مي يابد، از جمله داليل وقوع اين پديده مي توان به باال رفتن دماي گاز ورودي به برج جـذب 
د و يا باال بودن دماي بسـتر جامـد در در اثر عدم خنك شدن گاز احياء ،كه قبل از ورودي به برج به گاز سرويس افزوده مي شو

فرايند احياء به نحوي كه عمليات خنك سازي برج به خوبي انجام نشده باشد،اشاره نمود كه در اين زمينـه چنانچـه كنترلهـاي 
از  الزم انجام نگيرد، عالوه بر باال رفتن نقطه شبنم گاز خروجي باال بودن دما امكان آسيب رساندن به تاسيسـات پـائين دسـتي

  جمله سيستم هاي تقويت فشار را در پي خواهد داشت.
  مجموعه اقدامات و راهكارهاي عملي جهت بهبود نقطه شبنم گاز استحصالي -2-3
  كاهش دماي گاز ورودي به برجهاي نمزدائي -2-3-1
  كنترل دماي گاز خروجي از برج تماس -2-3-1-1

قبل از ورود به اين برج توسط دو مبدل هوائي و آب خنك مـي  در فرايند شيرين سازي گاز، آمين ورودي به برج تماس
گردد ،از آنجائي كه واكنش بين آمين و گازهاي اسيدي يك واكنش گرمازا مي باشد، بنابراين گـاز خروجـي از ايـن بـرج داراي 
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ي نيز به تبع آن باالتر مي دماي به مراتب باالتر از دماي آمين ورودي به برج بوده كه به تبع آن ميزان آب موجود در گاز خروج
رود ، اين امر باعث كاهش راندمان برجهاي نمزدائي بويژه در ساعات پاياني سيكل نمزدائي مي گردد .بنـابراين چنانچـه امكـان 

  كاهش دما در برج جذب فراهم گردد ميزان بارگذاري در برجهاي نمزدائي نيز كاهش مي يابد.
واقعي كه واحدهاي پااليش با بيش از ظرفيت اسمي در سرويس مـي باشـند در مطالعه انجام شده مشخص گرديد در م

حدود چهار ساعت بعد از تعوض برجهاي نمزدائي، نقطه شبنم گاز محصول از حد استاندارد فراتر رفتـه، بـه نحـوي كـه قبـل از 
ع افزايش ظرفيـت بـا چـالش جـدي احياء كامل برج در حال احياء، نياز به تعويض برجهاي نمزدائي مي باشد، و لذا در اين مواق

مواجه شده ،كه  به منظور حفظ كيفيت گاز، مي بايست گاز خوراك به كمتر از ظرفيت اسمي كاهش يابـد.با بررسـي هـاي بـه 
عمل آمده كاهش دماي گاز خروجي از برج تماس، امكان افزايش زمان سيكل استفاده از برجهاي نمزدائي را فراهم مـي نمايـد، 

چه دماي برج كاهش بيشتري داشته باشد كيفيت نقطه شبنم گاز محصول نيز باالتر مي رود ، اما بداليل ذيـل  به نحوي كه هر
  امكان كاهش زياد دماي برج وجود ندارد 

  خنك نمودن آمين ورودي به برج  بوسيله فن هاي هوائي و آب خنك كننده فراهم مي گردد ، در تابستان بـا
خنك كننده نيز به نسبت باالتر بوده و لذا امكان كـاهش زيـاد دمـا در ايـن باال رفتن دماي محيط دماي آب 

مقطع سال فراهم نمي باشد، ولي در زمستان كه تعديل دما صورت مي گيرد از اين قابليـت بهتـر مـي تـوان 
 استفاده نمود.

 ا ي آمـين در با توجه به ايجاد رسوب در مبدل آب و آمين و افت راندمان انتقال حرارت در مبدل ،كاهش دمـ
مبدلهائي كه زمان بيشتري از تعميرات اساسي آنها گذشته است به كندي صورت مي گيرد و لذا كاهش دماي 

 برج نيز به سختي امكانپذير مي گردد.

   كاهش زياد دماي آمين ورودي به برج تماس باعث باالرفتن كشش سطحي مربوط بـه آمـين شـده و ايجـاد
در گـاز  H2Sر پي داشته كه از تبعات آن مي توان به باال رفتن ميزان گـاز پديده كف در برجهاي تماس را د

  خروجي از اين برج اشاره نمود. 
در گاز خروجي از برج تماس  H2Sارتباط دماي آمين ورودي به برج تماس و اختالف فشار اين برج  و همچنين ميزان  

  آمده است 2شكل 
  

  
  امترهاي برج تماس:وضعيت پار2شكل 

  
در شكل مذكور مشخص است هر چقدر دماي گاز خروجي از برج تماس پائين تر باشد ميزان افت فشار برج تماس كـه  

در گاز خروجـي  H2Sنمايانگر پديده كف در برج مي باشد بيشتر شده و با تشكيل پديده كف به مقدار زياد ،امكان افزايش گاز 
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گاز خروجي از بـرج تمـاس را نشـان مـي  H2Sهمچنين ارتباط پديده كف و ميزان  2در شكل از برج تماس بيشتر مي گردد .
خروجي از برج افزايش مي يابد ،در عين حال مقدار آب موجـود در  H2Sدهد. بر اساس اين داده ها با كاهش دماي برج، مقدار 

آن گـاز مـي  H2Sگاز به صورت محسوسي كاهش داشته است. با توجه به اينكه يكي از پارامترهاي كيفي گاز خروجـي مقـدار 
داده هاي مذكور يـك  مشخص گرديده است، لذا با مقايسه 4PPMباشد و مطابق با استاندارد كارخانه اي و ملي مقدار مجاز آن 

جهت بدست آوردن دما هر عدد خوانده شده را در   2(در شكلدماي بهينه به عنوان دماي خروجي از برج تماس تعيين گرديد 
كه با توجه به شرايط تركيبي گاز ورودي و همچنين  دماي گاز خـوراك و بـا  ضرب نموده دماي متناظر بدست مي آيد) 5عدد 

به برج تماس امكان تثبيت دماي گاز خروجي از برج تماس فـراهم مـي گـردد .بهتـرين دمـا جهـت  كنترل دماي آمين ورودي
  مي باشد. (C°39)كنترل نقطه شبنم گاز محصول و با حفظ كيفيت گاز شيرين دماي حدود

گاز چنانچه ذكر گرديد مادامي كه واحدهاي پااليش با كمتر از ظرفيت اسمي در سرويس مي باشند تنظيم نقطه شبنم 
و كنترل دماي برج در دماهاي پائين چندان ضروري نمي باشد، به نحوي كـه مطـابق  بر اساس شرايط طراحي امكان پذير بوده

بوده است . با توجه به تفـاوت ايـن  1PPMخروجي از برج تماس كمتر از  H2Sداده هاي آزمايشگاهي در اين موارد مقدار گاز 
،در زماني كه واحدهاي پااليش در ظرفيت اسمي يا بيش از آن در سـرويس مـي باشـند  4PPMمقدار با مقدار مجاز استاندارد 

  از مقدار مجاز تعيين شده فراتر نرود، كاهش يابد. H2Sاين امكان فراهم بوده تا دماي برج، به نحوي كه مقدار 
ده و امكـان كـاهش با توجه به محدوديت هاي مذكور كاركرد اين روش در فصول سرد سال كه دماي محيط تعديل شـ

دماي آمين وجود  دارد ،ميسر مي باشد و لذا در مواردي كه نياز به افزايش توليد با بيش از ظرفيت اسمي بوده، با كنتـرل ايـن 
بـا كـاهش دمـاي خروجـي از  3شرايط مقدار آب موجود در گاز محصول قابل كنترل در محدوده استاندارد است.  مطابق شكل 

 5در مقدار آب موجود در گاز خروجي از بخش نمزدائي مشاهده مي گردد،  به طوري كـه بعـد از  برج تماس كاهش محسوسي
ظرفيـت  %10ساعت از زمان تعويض برجهاي نم زدائي همچنان امكان توليد گاز با كيفيت استاندارد و در ظرفيت هائي بيش از 

مشخص است كه در دمـاي بهينـه  3ز داده ها در شكلو ني 2اسمي واحد وجود دارد .در صورت انطباق شرايط داده ها در شكل
39°C(100.4°F) ،همپوشاني الزم به منظور دستيابي به شرايط استاندارد و كنترل بهينه فرايند وجود دارد . 

  

  
 :تاثير دماي خروجي برج تماس بر نقطه شبنم گازمحصول3شكل 

  
  كنترل دماي گاز احياء -2-3-1-2

از داليل باال رفتن نقطه شبنم گاز محصول،افزايش غير عادي دماي گاز ورودي به برج نمزدائي مي باشد .از آنجائي يكي 
  كه فرايند جذب سطحي تابع دما بوده ،هر گونه افزايش دماي گاز باعث كاهش راندمان بسترهاي جامد مي گردد.
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ج تماس انجام مي گيـرد، ولـي مطـابق بـا شـرح فراينـد، چنانچه اشاره گرديد كنترل هاي الزم در دماي خروجي از بر 
بخشي از گاز كه جهت احياء برجها مورد استفاده قرار مي گيرد پس از انجام عمليات احياء، جهت نمزدائـي بـه ورودي بـرج در 

بـور مـي نمايـد از حال سرويس وارد مي گردد ،از آنجائي كه اين گاز قبل از ورود به برج سرويس از كوره و برج در حال احياء ع
دماي باالئي برخوردار است، كه با عبور از مبدل هاي حرارتي دماي آن تعديل شده و به برج سـرويس وارد مـي گـردد ،ولـي بـا 
توجه به اينكه امكان از سرويس خارج شدن مبدلهاي هوائي و يا كاهش راندمان مبدل آبي اين مسير، وجود داشته لذا گاز گـرم 

س وارد شده ،كه به منظور كنترل بهتر دماي اين بخش اقدام به نصب آالرم شنيداري دماي باال گرديد    ( به برج در حال سروي
اين مسير در ابتداي طراحي مجهز به آالرم شنيداري دماي باال نبوده است) ، بنابراين قبل از ورود گـاز گـرم بـه بـرج سـرويس 

ده و از ورود گاز گرم به برج سرويس جلوگيري مي گردد.(شايان ذكر اسـت اپراتور از وجود اشكال در دماي گاز احياء خبردار ش
ساله فاقد سيستم هاي كنترلي نوين بوده و كليه پارامترهاي كمـي و كيفـي بـه صـورت  40پااليشگاه بيدبلند به واسطه قدمت 

  نيوماتيك كنترل مي گردد).
  اعمال تغييرات در وضعيت سيكل برجهاي نمزدائي -2-3-2

اوليه برج هاي نمزدائي پااليشگاه بيدبلند،براساس استفاده ازاكسيدآلومنيوم بعنوان ماده جـاذب الرطوبـه بـوده  طراحي  
ساعت بوده است در اين مدت زمان عمليات احيـاء يـك  8است.باتوجه به خواص فيزيكي اين ماده،سيكل احياء بسترهاي جامد 

مان انجام مي گرفته، كه به واسطه رفتـار ايـن مـاده جهـت خنـك برج وهمچنين عمليات خنك شدن برج ديگر به صورت همز
  ساعت زمان نياز بوده است. 8شدن آن به 

پس از تغيير خوراك پااليشگاه و استفاده از گازهاي داراي هيدروكربورهاي سنگين، اين ماده كارائي الزم را نداشته و بـا 
رديد ،تا سالهاي زيادي كه پااليشگاه با كمبود خوراك مواجه بـوده مواد سيليكاژل با قابليت حذف آب و هيدروكربور جايگزين گ

و واحدهاي پااليش در كمتر از ظرفيت اسمي در سرويس بوده اند مشكلي متوجه اين بخش نبوده و لذا تـا ايـن هنگـام سـيكل 
و افـزايش ظرفيـت در ساعته مطابق با طراحي اوليه بوده است، ولـي بعـد از تـامين خـوراك كـافي  8تعويض برجهاي نمزدائي 

ساعت از زمان تعويض  6تا  5واحدها بر اساس داده هاي آزمايشگاهي نقطه شبنم گاز محصول در برجهاي نمزدائي بعد از حدود 
برجها از حد مجاز استاندارد فراتر رفته و لذا نه تنها امكان افزايش ظرفيت در واحدهاي پااليش نبوده، بلكـه در ظرفيـت اسـمي 

مذكور امكان رعايت پارامترهاي كيفي وجود نداشته است در اين زمينه بررسي هاي الزم  انجام گرفت كه به شرح نيز با سيكل 
  ذيل مي باشد

  كاهش زمان تعويض برجهاي نمزدائي -2-3-2-1
در سيكل عمليات نمزدائي گاز همزمان سه عمليات متفاوت در حال انجام مي باشد ،در حـالي كـه يـك بـرج در حـال 

ودن گاز است در همان زمان برج دوم در حال خنك شدن و آماده سازي جهت سيكل بعدي بوده و برج سوم در حال خشك نم
احياء با گاز گرم مي باشد ،زمان تعويض برجهاي نمزدائي مي بايست به گونه اي انجام گيرد كه همزمان با اشباع بـرج در حـال 

د كه در اين زمينه دماي گاز خروجي از اين دو برج گوياي وضعيت آنهـا سرويس، برج دوم خنك شده و برج سوم نيز احياء گرد
  مي باشد. 

حدود سه ساعت و نيم بعد از تعويض برجهاي نمزدائي برج در حـال  4بر اساس بررسي هاي به عمل آمده مطابق شكل 
حال احياء آماده مي گردد،  ساعت از گذشت زمان تعويض برجهاي نمزدائي، برج در 5خنك شدن آماده بوده و همچنين پس از 

 5بنابراين بهترين بازه زماني سيكل نمزدائي با توجه به شرايط كوره و همچنين نقطه شبنم گاز خروجـي از برجهـاي نمزدائـي 
سـاعت متـداول شـروع  8ساعت تعيين گرديد. شايان ذكر است كاهش زمان تعويض برجهاي نمزدائي به صورت تـدريجي و از 

  ساعت ختم گرديد . 5امترهاي مختلف هر بار يك ساعت كاهش داده شد و در نهايت به شده و با پايش پار
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 : پروفايل دمائي احياء برجهاي نمزدائي4شكل 

  
سـاعته مقايسـه گرديـده اسـت ، چنانچـه  8سـاعته و سـيكل  5وضعيت نقطه شبنم گاز محصول در سيكل  5در شكل

ساعته نقطه شبنم گازي را تا حدودي كنترل مي نمايد، ولي چنانچه افزايش 5اسمي واحد، سيكل  مشخص مي باشد تا ظرفيت
ظرفيت واحدهاي پااليش در دستور كار باشد بدون كنترل دماي گاز خروجي از برج از تماس امكان پذير نمي باشد، بـه نحـوي 

ه اين امر در تابستان نيز كه دماي گـاز خروجـي از بـرج كه قبل از اتمام هر سيكل شاهد باال رفتن نقطه شبنم گاز محصول بود
تماس باالتر بوده نيز مشاهده گرديده است . به منظور كنترل شرايط برج بويژه واحدهائي كه تقريبـا دو سـال از زمـان تعـويض 

اسـتفاده گرديـده  مواد جاذب الرطوبه آنها گذشته است و در چنين شرايطي از يك پتانسيل ديگر كه در ذيل به آن اشاره شـده
  است. 

  

  
  ساعته 8و5: نمودار آب موجود در گاز خشك در سيكل هاي 5شكل 

 
  جهت تنظيم نقطه شبنم گاز (Cooling)استفاده از ظرفيت برج در حال خنك شدن  -2-3-2-2

در حال خنك شدن آماده سـرويس در بررسي هاي به عمل آمده، سه ساعت و نيم بعد از تعويض برجهاي نمزدائي، برج 
ساعته جهت تعويض برجهاي نمزدائي عمال يك ساعت و نيم باقيمانده بستر بـرج  5دهي مي باشد لذا با توجه به تعيين سيكل 

در حال خنك شدن در معرض گاز اشباع قرار گرفته و در اين مدت اين برج در حال جذب رطوبت بوده، در حالي كـه ايـن گـاز 
احياء اشباع شده و يك ظرفيت از پتانسيل جذب اين برج در اين مـدت يـك سـاعت و نـيم بـه هـدر مـي رود . مجددا در برج 
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چنانچه امكان ممانعت از عبور اين گاز بعد از عمليات خنك سازي برج فراهم گردد عمال مي توان به ظرفيت جذب بـرج كمـك 
  نمود 

حال خنك شدن، پس از حصول دماي الزم، نسبت به عبـور  در اين بررسي به صورت مكرر و بعد از پايش دماي برج در
) اقدام گرديـد ، نتـايج حاصـل و 1در شكل 4و  1و بستن شيرهاي  7گاز به صورت كنار گذر از اين برج (باز نمودن شير شماره 

  درج گرديده است.در مقايسه با قبل از اعمال اين روش عملياتي  6اثرات اين رويكرد بر مقدار نقطه شبنم گاز محصول در شكل
ظرفيت اسمي مي باشد ، ظرفيت جذب ايجاد شده در مدت زمان يك ساعت و نـيم  %10از آنجائي كه مقدار گاز احياء ،

 5)و در سـيكلهاي 5به تناسب كمتر بوده ولي در مقاطعي كه نقطه شبنم گاز به صورت اندك از حد مجـاز تجـاوز نموده(شـكل
جود در گاز اندكي از حد مجاز استاندارد فراتر رفتـه اسـت ، بـا اعمـال ايـن روش قابليـت ساعته در ساعات پاياني مقدار آب مو

تعديل نقطه شبنم گاز و رعايت حد مجاز استاندارد ،كه به واسطه باال بودن دماي محيط ،كـاهش قابليـت جـذب مـواد جـاذب 
يج حاصل از اجـراي ايـن روش در مقايسـه بـا نتا 6الرطوبه  و يا افزايش ظرفيت در فصول سرد سال، فراهم مي گردد. در شكل 

ساعته آورده شده است، در ساعت پاياني سيكل نمزدائي كه نقطه شبنم گـاز انـدكي از مقـدار  5قبل از اجراي آن در سيكلهاي 
  مجاز فراتر رفته است با اعمال اين روش تا انتهاي ساعت پنجم اين پارامتر در بازه استاندارد قرار گرفته است.

  

   
  بر نتديل نقطه شبنم گاز خشك شده cooling: تاثير كنار گذر نمودن برج6كل ش

  

  عوايد اقتصادي حاصل از اعمال روش هاي بهينه -2-4
از آنجائي كه تمامي اقدامات در فرايند نمزدائي در راستاي رعايت استاندارد نقطه شبنم گاز محصول مي باشد لذا هزينه 

صورت مستقيم در قيمت تمام شده گاز تاثير مستقيم داشته ،كه از جمله اين موارد مـي تـوان  هاي مترتب بر اين فرايند نيز به
به قيمت ماده سيليكاژل اشاره نمود . چنانچه بر اساس روشهاي معمول فرايند اقدام مي گرديد، سيليكاژل مورد استفاده بعـد از 

ني سيكل نمزدائي و قبل از آماده شـدن دو بـرج در حـال ماه دچار كاهش راندمان شده به نحوي كه در ساعات پايا 16گذشت 
احياء عملكرد مناسبي نداشته و الزم بوده اين مواد تعويض گردد. ولي با اعمال روشهاي بهينه عملياتي مذكور زمان اشباع شدن 

د بـوده و لـذا ضـمن ساعته گاز خشك توليدي داراي كيفيـت اسـتاندار 5اين مواد طوالني تر گرديده، به گونه اي كه در سيكل 
  ماه افزايش داده شده است . 28ماه به حدود  16حفظ كيفيت محصول و تداوم توليد، طول عمر اين مواد از 

آمده اسـت.در  1در جدول   400نتايج حاصل از اعمال اين روش هاي بهينه در مقايسه با حالت عادي در واحد پااليش 
ماه كاركرد  16تعويض گرديد، ولي به داليل ذكر شده اين مواد صرفا به مدت  1391اين واحد مواد سيليكاژل در ابتداي تير ماه 
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مفيد داشته و بعد از آن در شرايط عادي فاقد كارائي الزم بوده و نياز به تعويض مجدد داشته است ولي با اعمال روشهاي بهينـه 
ا زمان تعويض مجدد اين مواد داراي كارائي الزم بـوده ماه افزايش داده شده به نحوي كه ت 28مورد اشاره طول عمر اين مواد تا 

  است .
  

  : داده هاي اقتصادي قبل و بعد از اجراي روشهاي بهينه عملياتي1جدول 

 سيليكاژل
ميزان گاز خشك شده با مواد جاذب الرطوبه 

)MMscm( 

تاثير قيمت سيليكاژل در قيمت تمام 
     شده واحد محصول        

)m3 (ريال/ 

قيمت هر 
كيلوگرم 

 (ريال)

مقدار مصرفي 
در هر واحد 

پااليش 
 (كيلوگرم)

قيمت تمام 
شده كل     

(ميليون 
 ريال)

تا زمان كاهش 
راندمان مواد 
 جاذب الرطوبه

بعد از اعمال 
روشهاي بهينه 

 عملياتي

كل گاز خشك 
توليدي با مواد 
 جاذب الرطوبه

در طول عمر 
ي عاد

 سيليكاژل

در طول عمر 
سيليكاژل با اعمال 

روشهاي بهينه 
 عملياتي

152000 85000 12920 2881 1770 4651 4.48 2.78 

،با اعمال روشهاي بهينه عملياتي مورد اشاره و بـا افـزايش طـول عمـر سـيليكاژل مـورد  1با توجه به داده هاي جدول 
ريال كـاهش يافتـه و چنانچـه در كـل محصـول  7/1حد محصول به ميزان استفاده تاثير قيمت سيليكاژل برقيمت تمام شده وا

ميليون ريال صرفه جوئي اقتصادي ناشي از تاخير تعويض مواد سيليكاژل عايد سازمان شده 7907توليدي اعمال گردد به ميزان 
  ماه به تعويق افتاد. 12است ضمن اينكه توقف واحد جهت تعويض اين مواد به مدت 

  گيرينتيجه - 3
  بر اساس مطالعات و بهينه كاوي انجام گرفته با اعمال تغييرات فرايندي الزم :

  جلوگيري از ايجاد محصول نامنطبق با تعديل نقطه شبنم گاز خروجي و قرار گرفتن در بازه استاندارد بـويژه
 در ساعات پاياني سيكل نم زدائي

  ه و افزايش كارائي اين مواد در مقايسـه بـا ما 12افزايش طول عمر سيليكاژل مورد استفاده حداقل به مدت
 حالت عادي

  صرفه جوئي اقتصادي ناشي از تاخير تعويض مواد سيليكاژل (در چهار واحد پااليش به صورت مستمر مبلـغ
 قابل مالحظه اي صرفه جوئي انجام مي گيرد)

 بهبود شاخص مصرف مواد با افزايش توليد محصول در يك بازه معين 

 ماه و كـاهش زمـان توقـف واحـد پـااليش  12تعويق زمان تعويض مواد سيليكاژل به مدت  پايداري توليد و
 ناشي از لزوم تعويض مواد جاذب الرطوبه 

  كاهش محدوديت هاي افزايش ظرفيت در واحدهاي پااليش به واسطه عدم  تنظيم نقطه شبنم گاز و ايجـاد
 فصل سرد سال در  %10امكان افزايش ظرفيت در واحدهاي پااليش به ميزان 

فراهم گرديده است، همچنين با توجه به موقعيت استقرار پااليشگاه گاز بيدبلند در منطقه خوزستان و باال رفتن دمـاي محـيط 
امكان دستيابي به نقطه شبنم محصول با مشكل مواجه بوده كه با استفاده از اين روشها امكان دريافت گاز تا ظرفيت اسـمي در 

  ده است.تابستان فراهم گردي
درجه سانتي گراد) جهت احيـاء  نيـز چنـدان مناسـب 260سي هاي به عمل آمده به نظر مي رسد دماي گاز گرم (ربر اساس بر

نباشد لذا در برنامه آتي مي توان شرايط كوره و امكان دسترسي به دماهاي باالتر جهت احياء بهتر بستر جامد و  بهبود راندمان 
 كاهش مقدار رطوبت باقيمانده در بستر نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد.مواد جاذب الرطوبه  در اثر 
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