سال پنجن ،شوارهی 20

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ اّش

پاییس  ،1393صفحات 13-18

فللٌبهِی وبسثشد ؿیوی دس هحیظ صیؼت

شبیهسازی واحد شیرینسازی گاز پاالیشگاه بید بلند
با استفاده از نرم افسار HYSYS


ثٌْبم آسام

گشٍُ هٌْذػی ؿیوی ،داًـىذُ فٌی ،داًـگبُ آصاد اػالهی اّش ،اّش ،ایشاى
ساهیي صادغفبسی
گشٍُ هٌْذػی ؿیوی ،داًـىذُ فٌی ،داًـگبُ كٌؼتی ػٌْذ ،تجشیض ،ایشاى

چکیده
یىی اص ولیذیتشیي ًیبصّبی ثـش اهشٍص گبص عجیؼی اػت.گبص عجیؼی ّوَاسُ ثب همبدیشی اص ًبخبللیّب وِ هْنتشیي آىّب گبصّبی
اػیذی ّؼتٌذ تَأم اػت .هؼبیل صیؼتهحیغی ،خَسدگی ،وبّؾ اسصؽ حشاستی گبص عجیؼی ٍ هـىالت هشثَط ثِ اًتمبل گبص حىن هیوٌذ
وِ همذاس ّیذسٍطى ػَلفیذ ٍ دیاوؼیذوشثي گبص تَلیذ ؿذُ ثِ تشتیت ونتش اص  2 ppm ٍ 3 ppmثبؿذ .هتذاٍلتشیي سٍؽ حزف گبصّبی
اػیذی اػتفبدُ اص هحلَلّبی آثی آلىبًَل آهیيّب اػت ٍ دس ایي هیبى دی اتبًَل آهیي ثِخبعش جزة اًتخبثی ّیذسٍطى ػَلفیذ وبسثشد
ٍػیؼی یبفتِ اػت .ثِػلت وبسثشد ٍػیغ ایي ٍاحذّبّ ،وَاسُ ًیبص ثِ تحمیمبت گؼتشدُ ،كٌؼتی ٍ وبسثشدی دس ایي هَاسد احؼبع هیگشدد.
ثٌبثشایي ثب ثشسػی وبسّبی اًجبم ؿذُ دس ػبل ّبی اخیش ٍ تحلیل هَاسد هَسد ًیبص ،ػؼی دس اًجبم پظٍّـی وبسثشدی گشدیذُ اػت .ثذیي تشتیت
وِ گبص تشؽ پبالیـگبُ ثیذثلٌذ ٍ هـىالت ایجبد ؿذُ دس احش وبسثشد ایي گبص تشؽ اثتذا ثشسػی گشدیذُ اػت .ػپغ ثشای ثشسػی دلیكتش اهىبى
ػٌجی احذاث ٍاحذ جذیذ ؿیشیيػبصی دس ایي پبالیـگبُ ،وبسثشد گبص پغ اص ؿیشیيػبصی دس ٍاحذ حؼبع ٍ التلبدی گبص هبیغ هَسد ثشسػی
لشاس گشفتِ اػت .ثذیي هٌظَس ثب ٍاسد وشدى هجبحج التلبدی دس ایي عشح ،ػؼی ثش ثشسػی التلبد هؼئلِ ٍ ایجبد تحلیل جبهغتش گشدیذُ اػت.
دس ًشم افضاس ؿجیِػبص پبساهتشّبی حیبتی دس التلبد ،همبیؼِ آهیيّبی هختلف ٍ ثبصدُ ثشج ؿٌبػبیی ٍ تغییشات آى ثِعَس خبف دس ٌّگبم
تغییشات دیگش پبساهتشّب ثشسػی ؿذُ اػت ٍ ثِهٌظَس ایجبد ؿجیِػبصی دلیكتش ،پیـگَّبی ًشمافضاسی ثِ كَست هحبفظِ وبساًِای تٌظین
گشدیذُاًذ .پغ اص ؿٌبخت دلیك هؼئلِ ٍ ثِدػت آٍسدى ؿشایظ ثْیٌِ ػولىشدی ثشج هغبثك دادُّبی ٍسٍدی دس هَسد ٍاحذ ًوًَِ هَسد
ثشسػیً ،تبیج تحلیل ،لجل ٍ ثؼذ اص ؿجیِػبصی ثشجّبی هزوَس ثبّن همبیؼِ ٍ تحلیل گشدیذُ اػت.
کلیدواشه :ؿیشیيػبصی گبص ،ؿجیِػبصی ،اهىبى ػٌجی التلبدی ،پبالیـگبُ ثیذ ثلٌذ

Email: Behnam_aram@yahoo.com
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هقدهه

اسان ،وِ اص ایي جشیبى گبص ثِ ػٌَاى خَسان اػتفبدُ

دس پبالیـگبُّب حضَس همذاس ؿذیذ  H2Sدس خَسان

هیوٌذ ،خَاّین پشداخت .دس ًتیجِ ٍاحذ هَسد ثشسػی سا

اٍلیِ ٍاحذّب ػجت ثشٍص هـىالت صیبدی هیؿَد .یخ صدگی

لجل ثؼذ اص ؿیشیيػبصی ایي گبص،

تَػظ ًشم افضاس HYSYS

لَلِّب دس صهؼتبى ٍ افضایؾ تَاى سیجَیلش ثِ دلیل افضایؾ

هَسد ثشسػی لشاس دادُ تب ثب هـخق وشدى تغییشات دس

اًشطی هلشفی ثِهٌظَس جلَگیشی اص حضَس  H2Sدس

هؤلفِّبی فشآیٌذی هْن ،هبًٌذ هیضاى رخیشُػبصی پشٍپبى ٍ

هحلَالت پبییي ثشجّبی هلشفوٌٌذُ ایي خَسان ٍ ّن-

وبّؾ ثبس حشاستی تجْیضات ثشج ،هجبحج التلبدی سا ثب

چٌیي افضایؾ هیضاى پشٍپبى ٍ ثَتبى دس ثبالی ایي ثشج ثِدلیل

دیذی وبسثشدی هَسد ثشسػی لشاس دّین .تغییشات دس

افضایؾ همذاس تَاى هلشفی ثشج وِ ػجت ؿذُ ایي پشٍپبى ٍ

هؤلفِّبی فشآیٌذی هْن ،هبًٌذ هیضاى رخیشُػبصی پشٍپبى ٍ

ثَتبى ثِ فلش 4سفتِ ٍ ػَختِ ؿًَذً .تیجِ آى اص دػت دادى

وبّؾ ثبس حشاستی تجْیضات ثشج ٍ هجبحج التلبدی هَسد

ػشهبیِای ثضسي اػت .اص دیگش هـىالت ثٍِجَد آهذُ

ثشسػی اػت وِ ونتش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت .ؿجیِ-

افضایؾ خَسدگی تجْیضات دس احش حضَس  ،H2Sكشف

ػبصی ٍ اهىبى ػٌجی ٍاحذ آهیٌی جذیذ جْت حلَل

ّضیٌِ ثیؾتش ثِهٌظَس ػبخت خغَط اًتمبل گبص حجینتش ثِ

خَساوی ثب همذاس  H2Sهغلَة ٍ دس ًتیجِ آى هـخق

هٌظَس اًتمبل گبص ثِ پبالیـگبُّبی دیگش دس ًتیجِ حضَس

وشدى تغییشات دس هؤلفِّبی فشآیٌذی هْن ،هبًٌذ هیضاى

ًبخبللیّبی گبصی ،آلَدگیّبی ؿذیذ ػَختی ثشای گبص

رخیشُػبصی پشٍپبى ٍ وبّؾ ثبس حشاستی تجْیضات ثشج اص

تَلیذی اص ثبالی ثشج ٍ وبّؾ اسصؽ حشاستی ایي گبص

اّذاف ایي تحمیك اػت وِ ػالٍُ ثش ًیبص ػلوی هَجَد دس

ػَختی هیثبؿذ (تَضیح آى وِ  CO2همذاسی اص گشهبی

گؼتشؽ ایي هجبحج ثِػلت همبدیش ثبالی  H2Sدس خَسان

تَلیذی سا ثشای ثبال ثشدى دهبی خَد جزة هیوٌذ ٍ هٌجش

پبالیـگبُّبی وـَس ،وبسثشدی ثَدى ایي هجبحج ٍ روش

ثِ وبّؾ اسصؽ حشاستی گبص هیؿَدّ .نچٌیي ّ H2Sش

هجبحج التلبدی ًیض هَسد تَجِ لشاس هیگیشد] .[9ػالٍُ ثش

چٌذ ثْتش اص هتبى هیػَصد ٍلی خَد ٍ هحلَل حبكل اص

ایي ،خَسدگی دس تبػیؼبت فشآٍسؽ گبص تَػظ آلىبًَل

ػَختي آى یؼٌی  SO2ثِ ؿذت ػوی ثَدُ ٍ ثبیذ تب صیش حذ

آهیيّب حبكل هیؿَد هیتَاى اص عشیك عشاحی هٌبػت

هجبص وبّؾ یبثٌذ) .ثشای جلَگیشی اص ایي هـىالت ثش آى

ٍاحذ ،اًتخبة پبساهتشّبی ػولیبتی كحیح ٍ پبیؾ هىشس

آهذُاین تب ػلت ثشٍص ایي هَاسد سا دلیكتش ثشسػی وشدُ ٍ

ػولیبت ثشای فشآیٌذّبی عشاحی ًـذُ ثِ حذالل سػبًیذ.

ثشای سفغ آىّب ساُوبسی ثیبثین .حضَس ؿذیذ  H2Sدس

ّنچٌیي هیضاى حزف گبص اػیذی دس هحلَل آهیي هَسد

خَسان پبالیـگبُ ثیذ ثلٌذ هـىل اكلی ثَدُ ٍ ساّىبس

ًظش تَػظ ًشم افضاس  ٍ HYSYSؿجیِػبصی ٍاحذ ؿیشیي-

پیـٌْبدی پیـگیشی اص حضَس آى دس ایي ٍاحذّب ثب اػتفبدُ

ػبصی گبص تَػظ ایي ًشم افضاس ،دس ثیؾتش هَاسد افضایؾ

اص تلفیِ ٍ خبسجػبصی  H2Sهیثبؿذ .ثِ ّویي هٌظَس

ثبصدُ ثشج ٍ وبّؾ ّضیٌِّب سا ثبػج هیگشدد .لزا دس ایي

فشآیٌذ تلفیِ گبص دس ایي پبالیـگبُ ثٍِػیلِ ًشمافضاس

ًَع ؿجیِ ػبصی ،اػتفبدُ اص ًشم افضاس  HYSYSپیـٌْبد

 HYSYSهَسد ؿجیِػبصی لشاس هیگیشد ٍ پبساهتشّبی

ؿذُ اػت .پغ اص ثشسػیّبی اًجبم ؿذُ ٍ اًتخبة ٍاحذ

هختلف هَحش ثش ػولىشد ثشج جزة ایي پبالیـگبُ ثشسػی

آهیي ،ثِعَس خالكِ هی تَاى روش وشد وِ خَسان ٍاحذ

هیؿَدّ .نچٌیي ثِهٌظَس ایجبد اعالػبت ٍ ًتبیج

آهیي 2دس پبالیـگبُ اسان اص تشویت جشیبىّبی خشٍجی اص

وبسثشدیتش ،ثِ هغبلؼِ ٍ ثشسػی تأحیش ایي تغییشات دس جشیبى

دٍ ٍاحذ تأهیي هیگشدد .ثِ ثیبى دیگش گبصهبیغ حبكل اص

گبص ثش ػولىشد یه ٍاحذ ًوًٍَِ ،احذ آهیي دس پبالیـگبُ

ٍاحذ  ٍ CCRگبصهبیغ حبكل اص  HCUثِ ّن هیپیًَذًذ
Flare

1

LPG Recovery

2

45

فللٌبهِی وبسثشد ؿیوی دس هحیظ صیؼت ،ػبل پٌجن ،ؿوبسُ  ،22پبییض 4393

ٍ خَسان اٍلیِ ایي ٍاحذ سا تأهیي هیًوبیٌذ .اعالػبت

هواد و روشها

فشآیٌذی ًـبىدٌّذُ آلَدگی صیبد گبصهبیغ حبكل اص HCU

ثب تَجِ ثِ ایيوِ اهشٍصُ ػَاهل التلبدی چِ اص ًظش

تَػظ  H2Sهیثبؿذ .حضَس ایي همذاس  H2Sدس خَسان

ػبخت ٍ چِ اص ًظش ثْشُثشداسی عشاحبى سا هلضم ثِ سػبیت

اٍلیِ ٍاحذ آهیي ػجت ثشٍص هـىالت ػذیذُای هیثبؿذ،

دلت هحبػجبتی ثبال هیًوبیذّ ،ش ٍػیلِ ٍ اثضاسی ًظیش ًشم

یخ صدگی لَلِّب دس صهؼتبى (وِ ثشای سفغ ایي هـىل هی

افضاسّبی هختلف ؿجیِػبصی وِ یه هىبًیؼن هٌبػت ثشای

ثبیؼت ثب گبص 4صدى ثش سٍی ایي لَلِّب اص ایي هَضَع

عشاحی فشآیٌذ ٍ پیؾثیٌی ؿشایظ فشآیٌذی اسائِ هی دّذ،

جلَگیشی وشد) افضایؾ ثبس حشاستی سیجَیلش ٍ ( 2وٌذاًؼَس

ثؼیبس هفیذ خَاّذ ثَد .ثِ ػجبست دیگش ؿجیِػبصی یىی اص

ثِعَسیوِ دس ثخؾّبی آتی ایي اهش دلیكتش ًـبى دادُ

ساُّبی تؼییي دلیك پبساهتشّبی ولیذی فشآیٌذ هیثبؿذ وِ

خَاّذ ؿذ ٍ دس هَسد آى ثحج هیؿَد) وِ دلیل ایي

ثشای تأییذ ٍ ثْیٌِػبصی سٍؽّبی عشاحی همذهبتی اسائِ

افضایؾ اًشطی هلشفی اػت ٍ ًیض جلَگیشی اص حضَس H2S

ؿذُ ثىبس گشفتِ هیؿَد .دس عشاحی فشآیٌذّبی جذیذ ًظیش

دس هحلَالت پبییي ثشج هیثبؿذ .هـىل دیگش افضایؾ

جزة اًتخبثی ،ثِدلیل هحذٍد ثَدى تجشثِّبی ػولیبتی،

هیضاى پشٍپبى ٍ ثَتبى دس ثبالی ثشج ثِ دلیل افضایؾ ایي

لَاػذ هـخلی ثشای عشاحی فشآیٌذ ٍجَد ًذاؿتِ ،ثِوبس

همذاس ثبس حشاستی هیثبؿذ وِ ػجت ؿذُ ایي پشٍپبى ٍ ثَتبى

گشفتي ًشم افضاسّبی ؿجیِػبص ثؼیبس هفیذ ٍ تٌْب ساُ چبسُ

ثِ فلش سفتِ ٍ ػَختِ ؿَد ،وِ ًتیجِ آى اص دػت دادى

هیثبؿذ].[4]،[3]،[2]،[4

ػشهبیِ ای ثضسي اػت .ثشای جلَگیشی اص ایي هـىالت ثش

اهشٍصُ ثب سؿذ فيآٍسی سایبًِای دس ثخؾّبی ػخت

آى آهذُ این تب ػلت ثشٍص ایي هَاسد سا دلیكتش ثشسػی وشدُ

افضاسی ٍ ًشم افضاسی آى ،ثِ ًحَ گؼتشدُای اص ًشم افضاسّبی

ٍ ثشای سفغ آىّب ساُوبسّبیی ثیبثین .دس لؼوتّبی ثؼذ ،ثِ

ؿجیِػبصی دس صهیٌِ عشاحی فشآیٌذّب اػتفبدُ هیؿَد

ؿجیِ ػبصی ٍاحذ آهیي جْت حلَل خَساوی ثب همذاس

ؿجیِػبصی دس ػِ هشحلِ اًجبم ؿذ .ثشای ؿجیِػبصی

 H2Sهغلَة پشداختِ ٍ تَػظ ًشم افضاس  HYSYSهَسد

ٍاحذ آهیي ،ثب ػِ آهیي هختلف (هًََاتبًَل آهیي ،دی

ثشسػی لشاس خَاّین دادً .ـبى خَاّین داد وِ ّضیٌِ وشدى

اتبًَل آهیي ،هتیلدی اتبًَلآهیي) ؿجیِػبصی كَست

ػشهبیِ ثشای ؿیشیيػبصی ایي گبص دس همبثل ػشهبیِّبی اص

گشفتّ .نچٌیي ؿجیِػبصی دس دٍ ثشج جزة هختلف ٍ

ثیي سًٍذُ دس ایي ٍاحذ ونتش هیثبؿٌذ .هیتَاًین ایي

ؿشایظ وبسی هختلف ،یىی دس ؿشایظ فـبس ثبال ٍ دیگشی

هَضَع سا ثیبى وٌین وِ اًجبم گشفتي تغییشات دس ٍاحذ

دس فـبس پبییي اًجبم گشفت .ثشای ثشسػی هیضاى ثبصدُ ٍ

آهیي ػالٍُ ثش هؼبئل هحیظ صیؼتی ٍ هذیشیت ،HSE

دسكذ حزف  ،CO2 ٍ H2Sػولىشد ایي ػِ ًَع آهیي

هَضَػی التلبدی ًیض هیثبؿذ].[6]، [5

ثشسػی ؿذ .دس لؼوت دٍم ؿجیِػبصی ثِ ایي هَضَع

اًتظبس هیسٍد ثب تغییش دس ثشخی پبساهتشّبی ػولیبتی،

خَاّین پشداخت وِ اگش ثخَاّین خَسان ٍاحذ آهیي سا

همذاس هَاد گَگشد داس هَجَد دس ٍاحذ گبصهبیغ وبّؾ

تب ایي همذاس هغلَة ؿیشیيػبصی وٌینٍ ،احذ آهیي هَسد

لبثل هالحظِ ای یبثذ ٍ دس ًتیجِ آى ّضیٌِّبی ػولیبتی ثِ

ًیبص ثشای ایي هْن ثِ چِ خلَكیبتی ثب ایي خَسان ٍسٍدی

هیضاى چـنگیشی وبّؾ یبثذ .ثب افضایؾ خلَف گبص هبیغ

هؼلَم ًیبصهٌذ اػت ٍ 3ثذیي تشتیت همذاس  H2Sجزة ؿذُ

تب  ًِ 42 ppmتٌْب لیوت فشٍؽ هحلَل ثِ هیضاى  3الی 4
دالس ثِ اصای ّش تي افضایؾ هییبثذ ،ثلىِ دسّبی ثبصاس
جْبًی ًیض ثش سٍی ایي هحلَل ثبص هیگشدد .حبل آىوِ
تٌْب هـتشیبى گبص هبیغ تَلیذی وـَسّبی چیي ٍ ٌّذ
هیثبؿٌذ].[8] ،[7

Steam
Reboiler heat duty

1
2

ؿجیِػبصی ٍاحذ ؿیشیيػبصی گبص پبالیـگبُ ثیذ ثلٌذ …

ٍ خشٍجی اص ایي ٍاحذ سا ثب ؿجیِػبصی یه ٍاحذ آهیي
هحبػجِ خَاّین وشد.
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یافتهها
هیضاى اتالف ٍ ّذسسفت ثشای ّش ػِ آهیي در ؿىلّبی

جشیبًی گبصی ّوبىعَس وِ دس جذٍل ( 4تشویجبت

 2 ٍ 4همبیؼة ؿذُ ٍ هیضاى ّذسسفت آهیيّبی هختلف ثشای

خَسان ٍاحذ آهیي ) هَجَد اػت ،ثِ ٍاحذ ؿیشیيػبصی

ثشج جزة سا ًـبى هیدّذّ .وبىعَسوِ دس ػِ ؿىل صیش

اًتمبل یبفتِ ٍ ثِػٌَاى خَسان ٍاسد ثشج جزة هیؿَد .دس

دیذُ هیؿَد ،هیضاى اتالف دیاتبًَلآهیي ونتش اص دٍ تب

ؿجیِػبصی ایي فشآیٌذ اص هًََاتبًَلآهیي ،دیاتبًَلآهیي ٍ

آهیي دیگش اػت ٍ هیضاى اتالف هًََاتبًَلآهیي ثیؾتش اص

هتیل دی اتبًَل آهیي ثِػٌَاى جبرة اػتفبدُ ؿذُاػت.

دٍ تب آهیي دیگش اػتّ .وبىعَسوِ لجالً گفتِ ؿذ ،دلیل

جشیبى غٌی اص آهیي دس ثشج جزة ،فلؾ ؿذُ ٍ پیؾ اص

ایي اهش ایي اػت وِ دی اتبًَل آهیي یه آهیي ًَع دٍم

ٍسٍد ثِ هجذل آهیي ،لؼوت اػظن گبصّبی ّیذسٍوشثٌی

ثَدُ ٍ ًؼجت ثِ دٍ آهیي دیگش ثبص ضؼیفتشی اػت ٍ

جزة ؿذُ خَد سا آصاد هیوٌذ .دس هجذل ،جشیبى غٌی آهیي

ًؼجت ثِ دٍ آهیي دیگش ثب  H2Sاًتخبثیتش ػول هیىٌذ ٍ ثب

تب دهبی ٍسٍدی ثِ  Regeneratorگشم هیؿَدّ .نچٌیي

ٍ CS2اوٌؾ ًویدّذ .اص عشف دیگش هًََ اتبًَل آهیي یه

گبص اػیذی اص  Regeneratorثشگـت دادُ ؿذُ ٍ آهیي

آهیي ًَع اٍل ثَدُ ٍ ثبص لَیتشی اػت ٍ ثشای ٍاوٌؾ ثب

سلیك ًیض ػشد ؿذُ ٍ ثِ ثشج جزة ثشگـت دادُ هیؿَد.

ً H2Sؼجت ثِ دٍ آهیي دیگش اًتخبة پزیشی ونتشی داسد ٍ

لبثل تَجِ اػت وِ ثشای ایي ؿجیِػبصی اص اعالػبت صیش

ثب ٍ CS2اوٌؾ هیدّذ .ضوٌبً چَى ثبص لَیتشی اػت ثِ

اػتفبدُ ؿذُاػت:

دهبی ثیؾتشی دس ٍاوٌؾ ثبصیبثی ًیبص داسدّ .نچٌیي چَى
هیضاى ؿیشیيػبصی وِ دیاتبًَل آهیي اًجبم هیدّذ اص دٍ

Property package: Amines
دی Thermodynamic mode: Li-Mather/Non-I

آهیي دیگش ثیؾتش اػت ،دس ًتیجِ هیضاى آهیي ثیؾتشی اص

l 1.اتبًَل آهیي

پبییي ثشج جْت ثبصیبفت جشیبى هییبثذ .پغ هیضاى آهیٌی

ّنچٌیي دس ایي ؿجیِػبصی ثشای گبص تشؽ اص ًؼجت هَلی

وِ دس ثبالی ثشج (اتالف) جشیبى هییبثذ ًیض ونتش خَاّذ

اػتفبدُ هیؿَد.

ثَد .دس ًتیجِ اص لحبػ التلبدی اػتفبدُ اص دیاتبًَلآهیي ثِ

جذٍل  :4خَسانّبی ٍسٍدی ٍاحذ آهیي

دلیل ّذسسفت ٍ اتالف ون ،كشفِ التلبدی داسد.

Vent

MEA

%85/61

%14/39

ؿىل  :4هیضاى اتالف هًََاتبًَلآهیي دس ثشج جزة

فللٌبهِی وبسثشد ؿیوی دس هحیظ صیؼت ،ػبل پٌجن ،ؿوبسُ  ،22پبییض 4393
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Vent
Recycling
%100

DEA

%0

 افضایؾ فـبس آهیي ضؼیف ثبػج افضایؾ جزة
گبصّبی اػیذی – افضایؾ جضئی دس هلشف ثشق ٍ
وبّؾ دس هیضاى آة ججشاًی ثِ ػیؼتن ؿذُ ٍ دس
هجوَع ّضیٌِ ػولیبتی سا وبّؾ هیدّذ.
 افضایؾ همذاس جشیبى آهیي دس گشدؽ ػجت افضایؾ
جزة گبصّبی اػیذی ؿذُ – افضایؾ دس هلشف ثشق،
ثخبس ٍ وبّؾ ًبچیض دس همذاس آة ججشاًی ثِ ػیؼتن

ؿىل  :2هیضاى اتالف دیاتبًَلآهیي دس ثشج جزة

ؿذُ ٍ دس ًْبیت ّضیٌِ ػولیبتی افضایؾ هییبثذ.
 افضایؾ دس همذاس جشیبى ثبالػشی اص ثشج ػشیبىػبص وِ

Vent

دس ٍالغ افضایؾ دس ثبس حشاستی سیجَیلش هیثبؿذ ثبػج

Recycling

افضایؾ دس جزة گبصّبی اػیذی – افضایؾ دس
هلشف ثشق ٍ ثخبس هیؿَد ،دس ًتیجِ ّضیٌِ ػولیبتی

MDEA

%99/71

%0/29

افضایؾ هییبثذ.
 هیضاى اتالف دیاتبًَلآهیي ونتش اص دٍ تب آهیي دیگش
اػت ٍ هیضاى اتالف هًََاتبًَلآهیي ثیؾتش اص دٍ تب
آهیي دیگش اػت .دس ًتیجِ اص لحبػ التلبدی اػتفبدُ اص
دیاتبًَلآهیي ثِ دلیل ّذس سفت ٍ اتالف ون ،كشفِ

ؿىل  :3هیضاى اتالف هًََدیاتبًَلآهیي دس ثشج جزة

التلبدی داسد.
ثذیي تشتیت همذاس اًتخبثی ثشای ایي اهشی ػبدُ

بحث و نتیجهگیری

ًویثبؿذّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ اهىبى تغییش ٍ ػبثمِ تغییشات

دس ایي تحمیك ثِ ًحَُ تأحیش تغییش دس پبساهتشّبی عشاحی

ؿذیذ دس تشویت دسكذ اجضای خَسان ٍسٍدی (خلَكبً

یه ٍاحذ ؿیشیيػبصی گبص اص لجیل غلظت آهیي ،دهب ٍ فـبس

 )H2Sدس احش ػَم ؿذى ؿشایظ ًفت ٍسٍدی ثِ پبالیـگبُ

آهیي ضؼیف ٍ تغییش ًَع آهیشفی ثش ثبصدّی جذاػبصی ٍ

ثِدلیل تغییش ؿشایظ ًفت اػتخشاجی اص ػبصًذّبی جٌَة دس

وبّؾ ّضیٌِ ػولیبتی آى ٍاحذ پشداختِ ؿذُ وِ ًتبیج صیش

پبالیـگبُ ثیذثلٌذ ٍ ّنچٌیي احش گزاسی ایي تغییشات ثش

ثِدػت آهذُ اػت:

هحبػجبت ٍ هؼبئل التلبدی ،اًتخبة ثْتشیي همذاس ثشای ایي

 افضایؾ غلظت دی اتبًَل آهیي ػجت افضایؾ جزة

 Specوبسی دؿَاس ٍ پیچیذُ هیثبؿذّ .نچٌیي ثب همبیؼِ

گبصّبی اػیذی – افضایؾ دس هلشف ثشق – ثخبس ٍ

ًوَداسّبی ثخؾ  4تب  3هیتَاى ثِ ایي ًتیجِ دػت یبفت

آة ججشاًی ؿذُ ٍ دس ًتیجِ ّضیٌِ ػولیبتی افضایؾ

وِ ثب وبّؾ ّشچِ ثیؾتش هیضاى  H2Sهَجَد دس خَسان

هییبثذ.

ٍاحذ آهیي ثشای سػیذى ثِ یه هیضاى هجبص هـخلی اص

 افضایؾ دهبی آهیي ضؼیف ػجت وبّؾ جزة H2S

دس همبثل افضایؾ جزة  CO2هی ؿَد  .ایي اهش ّن-
چٌیي ػجت وبّؾ دس هلشف ثشق ٍ افضایؾ دس همذاس
آة ججشاًی ؿذُ ٍ دس ًْبیت ّضیٌِ ػولیبتی سا وبّؾ
هیدّذ.

 H2Sدس خشٍجی پبییي ثشج هیتَاى ثِ ؿشایظ ایذُآل ریل
سػیذ.
 همذاس  REBOILER HEAT DUTYوبّؾ هییبثذ.
 همذاس  CONDENSER HEAT DUTYوبّؾ
هییبثذ.

… ؿجیِػبصی ٍاحذ ؿیشیيػبصی گبص پبالیـگبُ ثیذ ثلٌذ
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 تشویجبت ػجه ثیؾتشی ثِ هحلَالت پبییي ثشج
اضبفِ گـتِ وِ ثبػج ثْجَد خلَكیبت گبصهبیغ
 ًضدیه ؿذى ثِ اػتبًذاسدّبی جْبًی روش،تَلیذی
 افضایؾ اسصؽ هحلَل ٍ ّنچٌیي افضایؾ اسصؽ،ُؿذ
.حشاستی آى هیؿَد
وِ اص ایي هَاسد پغ اص هحبػجبت دلیكتش هی تَاى ضشٍست
.احذاث ٍاحذ ؿیشیيػبصی سا ًتیجِ گشفت
:روش چٌذ ًىتِ حبئض اّویت اػت
 هَجَدH2S ّش چٌذ وبّؾ ثؼیبس صیبد هیضاى
 ّوبىعَسوِ دس ًوَداسّب هـخق اػت ػجت،دسخَسان
ایجبد ؿیجی تٌذ دس وبّؾ دثیّبی حشاستی ٍ افضایؾ هیضاى
- اهب ّشچِ ثِ ػوت همذاسّبی ون،تشویجبت ػجه هیؿَد
 دس فشآیٌذ ؿیشیيػبصی حشوت وٌین ثِ ّوبىH2S تشی اص
 ثٌبثشایي هی.هیضاى ّضیٌِّبی ٍاحذ آهیي ًیض افضایؾ هییبثذ
 هذیشیت پشٍطُ تؼبدلی،ثبیؼت هغبثك ثب هؼبئل التلبدی
 روش ایي ًىتِ اّویت.وبسآهذ دس ایي هَاسد ایجبد ؿَد
ثیٌؾ دس هؼبئل التلبدی ٍ ضشٍست اًجبم آى سا خبعش ًـبى
.هیػبصد

