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  نم زدایی

  ضرورت حذف آب

 هیدروکربورهاي و آب از شده اشباع طبیعی گاز حقیقت در نفتی چاههاي از یا و گازي مستقل منابع از شده تولید طبیعی گاز

 .بیشتر است درگازها موجود آب بخار مقدار نسبت همان به باشد بیشتر چاه از استحصالی گاز دماي چه هر .باشد می سنگین

 ایستگاههاي در کنترل شیرهاي مسیر در فرآورشی، هاي سیستم در آب بخار با آن بودن اشباع علت به غنی، گازهاي انتقال

 آب تقطیر این، بر عالوه است، همراه زیادي مشکالت بروز خطر با سرما فصل در و گاز توزیع هاي شبکه در و گاز فشار تقلیل

 شیمیایی خورندگی همچنین و مکانیکی ساییدگی بروز باعث زیاد، فشار افت ایجاد بر عالوه گاز، انتقال خطوط طول در

  .شود می آنها در داخلی

 معموالً .باشند می )شیرین و (ترش طبیعی گازهاي انواع در مشترك و ناخواسته ناخالصیهاي از مایع هیدروکربونهاي و آب

 و یا مایع بصورت ماده گاز این شدن خنک یا و تراکم حین در بلکه نماید، نمی ایجاد را چندانی مشکالت تنهائی به آب بخار

 آب و بخشد می شدت محیط در را خورندگی مایع معموالً بصورت آب .نماید می مشکل ایجاد و شده جدا آن از ، جامد

 تمامی مشکالتی، چنین از جلوگیري براي .شود می گاز هاي لوله و حتی اتصاالت ، شیرها گرفتگی باعث 1هیدرات بصورت

    شود. زدائی نم بایستی شود، می منتقل مصرف هاي محل به خطوط لوله طریق از که مصرفی گاز

 را شبکهاي شبه ساختمان یک تشکیل ههایی حفر آوردن بوجود با قوي، هیدروژنی پیوندهاي داشتن آب بخاطر مولکولهاي

 اجزاء حضور در بوده، ولی ناپایدار شود، می شناخته خالی هیدرات شبکه بعنوان که اي شبکه شبه ساختمان این .دهد می

 کریستالی ماده این شود، تبدیل ساختمان پایدار یک به تواند می ها حفره قطر از کوچکتر مولکولی قطرهاي با طبیعی گاز

 گرفتگی باعث می تواند هاي هیدروکربن هیدارت تشکیل شود. پدیده می شناخته طبیعی گاز هیدرات بعنوان یخ شبه

 طبیعی گاز در آب بخار وجود .گردد کنترل شیرهاي پشت در انفجار چون سبب عوارضی و شده دستگاهها و لوله خطوط

 قطع سرویس عمده، مشکالت از یکی و است بوده گاز انتقال و گیري اندازه در طبیعی گاز صنعت در منبع مزاحمت همواره

 شبیه ظاهر در و جمع گشته لوله خط در که جامدي باشد. ماده می سیستم در آب انجماد سرانجام و شدن مایع بخاطر

 مسدود را لوله خط تمام نهایتاً و شده وفشرده جمع کوتاه و پست نقاط در لوله، خط در گاز حرکت اثر در باشد، می برفک

  .کند می

 که گردید مشخص بعدها ولی است آنها در موجود آب زدن یخ اثر در گاز هاي لوله زدن یخ که شد می تصور چنین ابتدا

 هیدروکربورهاي هیدرات، در معموال .گردد می تشکیل سانتیگراد، درجۀ صفر از باالتر حرارت درجه در معموالً هیدرات

 می هیدرات ایجاد ایزوبوتان و ،پروپان اتان متان، نظیر پارافینی هیدروکربورهاي .ندارد وجود بوتان نرمال از تر سنگین

 بدین دهند، می تشکیل پایدارتري هیدرات دارند، بیشتري مولکولی وزن که آنهایی شده، ذکر هیدروکربورهاي از اما .نمایند

 از اتان توسط شده ایجاد هیدرات و پروپان توسط شده تولید هیدرات از ایزوبوتان توسط شده ایجاد هیدرات که صورت

                                                           
١ - Hydrate 
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 و بخارآب وجود گاز، باالي فشار اثر در طبیعی گاز هاي سیستم در زدگی یخ. است پایدارتر متان توسط شده ایجاد هیدرات

 فشرده، برف به شبیه شود می ایجاد طبیعی گاز انتقال هاي لوله در که . هیدراتشود می ایجاد گاز پائین حرارت درجه

 اگر .شود می متصاعد آن از طبیعی گاز زیادي حجم قرارگیرد آزاد هواي در که و هنگامی  باشد میمتخلخل  و سبک خیلی

  .شود می مشتعل سریع خیلی بزنند آتش را هیدرات

 زمینی زیر هاي الیه فشار و دما علت به اند، قرار گرفته مطالعه مورد آینده انرژي منابع عنوان به زمین اعماق هاي هیدرات

 است دلیل این به شده ذخیره زیاد حجم این است، موجود صورت هیدرات به فراوانی هیدروکربوري منابع زمین، اعماق در

  دارد. متان گاز، حجم همان از بیشتر مرتبه 164 متان هیدرات از واحد حجم یک که

  طبیعی گاز در آب 2شبنم نقطه

 نقطه تقطیر درجه حرارت اگر .شود می تشکیل آب ذره اولین آن در که است حرارتی درجه گازها، در آب شبنم نقطه

  شود.  می نمایان گازها در شبنم هیدروکربوري نقطه ابتدا باشد، باالتر آب شبنم نقطه از گازها، در سنگین هیدروکربورهاي

 را الزم جزئی فشار )مولی درصد( حجمی درصد با متناسب اجزاء از یک هر آب، بخار با گازي هیدروکربورهاي مخلوط در

 و اشباع کامالً که گازي در .باشد گاز می اجزاء از یک هر جزئی فشارهاي مجموع با برابر مخلوط کلی فشار .باشند می دارا

 در که شود خنک حرارتی درجه تا گاز مخلوط اگر و است مشخصی مقدار آب فشارجزئی بخار مقدار نباشد خشک کامالً یا

نقطه  و نموده تقطیر به شروع آب قطرات باشد، گازها مخلوط اشباع در  بخارآب فشار با برابر تنهائی به بخار آب فشار آن

  .رسد می فرا آب شبنم

 آزمایش فشار در  )یا پروپان و خشک(گاز کردن خنک براي امکاناتی داراي معموالً آب، شبنم نقطه گیري اندازه دستگاههاي

 - تا 50 + حدود از دما گیري اندازه در محدوده سنج دما و بوده مبنا آینه روي بر آب (لک) ذره اولین ایجاد براي نظر، مورد

اعالم  در بنابراین شود، می گیري اندازه مشخصی فشار در آب شبنم نقطه  .باشد می استفاده قابل سانتیگراد، درجه 100

  .است نظر مد فشاري چه در شبنم نقطه که شود مشخص باید گازي، هر آب شبنم نقطه

ماي د ،)ها خانه کمپرسور در مثالً( نمائیم تر متراکم چه هر) نباشند اشباع یا کامالً و خشک کامالً که(  را طبیعی گازهاي

 در مثالً( بیاوریم تر پائین را مشخص آب بخار مقدار با طبیعی گازهاي فشار هرچه و بلعکس .می رود باالتر آن شبنم نقطه

 درجۀ 40 شبنم نقطه با گازاگر  مثال، عنوان آید. به می پایین آن آب شبنم دماي نقطه  )فشارگاز تقلیل ایستگاههاي

 پیدا انبساط مربع، اینچ بر پوند 250 ثانویه فشار تا گاز فشار ایستگاه تقلیل توسط مربع اینچ بر پوند 1,000 فشار و فارنهایت

فارنهایت  درجۀ 10 معادل کند) نمی تغییر گاز در موجود آب مقدار (مربع اینچ بر پوند 250 شیرین شبنم گاز نقطه کند،

  .باشد می شبنم نقطهدماي  افت از حاکی کهخواهد بود 

 مقدار به  2COو S2Hگازهاي  چرا که. باشد می تر پیچیده شیرین گازهاي از مراتب به ترش گازهاي در شبنم نقطه برآورد

  .دارند آب در به حاللیت تمایل زیادي

 گازهاي شبنم باید نقطه نمایند سردسیرعبور صحراهاي و کوهستانی مناطق از است ممکن که گاز انتقال اصلی هاي لوله در

 داخل در آب تقطیر با تا باشد تر مسیر پائین طول در لوله خط حرارت درجه حداقل از فارنهایت درجۀ 10 حدود انتقالی

                                                           
٢ - Dew point  
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 انتخاب و طراحی استانداردهاي در .آید عمل به جلوگیري لوله ، خط در داخلی خوردگی ازCO2 گازهاي کنار در و لوله خط

 میلیون هر در پوند هفت مقدار از انتقال، لوله خطوط در آب مقدار که است شده توصیه NACE  مانند لوله خطوط جنس

 تر پائین مربع اینچ بر پوند 3600 مبناي فشار در مربع اینچ بر پوند 5/0حدود H2S گاز جزئی و فشار استاندارد مکعب پاي

 بوجود مشکالتی  لوله خطوط مسیر طول در و تأسیسات در  )S.C.C) 3سولفید  خوردگی حاد مسئله تا شوند نگهداري

 درگاز موجود آب مقدار چه هر .شود می گاز هاي لوله حتی و اتصاالت شیرها، گرفتگی باعث نیز هیدرات بصورت آب .نیاورد

  .بود خواهد بیشتر سیستم در هیدرات ایجاد مشکل باشد بیشتر

  طبیعی گازهاي در هیدروکربوري شبنم نقطه

وضعیت  این در باشند، داشته وجود بخار حالت در هیدروکربوري میعانات کوچک ذره یک جز به حجم گازها تمام که وقتی

 که کنیم خنک آنقدر را طبیعی گاز اگر دیگر عبارت به .دارد قرار خود هیدروربوري شبنم نقطه در گاز

  .رسیم می "گاز هیدروکربوري شبنم نقطه" به شود تشکیل آن از هیدروکربوري مایع ذره اولین

 یدراته منحنی تشکیل توان می براحتی متنوع، و تخصصی افزارهاي نرم توسعۀ و وجود به توجه با که است ذکر به الزم

 ارهايفش و دماها در و گازي مختلفهاي  مخلوط نیز و هیدروکربونی مختلف مواد براي را آبی و هیدروکربونی شبنم نقاط و

 دیگر دهد، می قرار کاربران اختیار در را اطالعات که براحتی باشد می HYSYSافزارها  نرم این از یکی آورد، بدست مختلف

  .دارند را قابلیت این نیز تخصصی افزارهاي نرم

  طبیعی گاز از زدایی هاي نم روش انواع

 به زدائی نم عملیات .شوند می جدا گاز از شبنم کنترل نقطه و زدائی نم عملیات طی سنگین هیدروکربورهاي و آب بخار

  .شود می داده اختصار توضیح به که شود می انجام اساسی روش سه

 طبیعی گاز از زدایی نم مختلف فرآیندهاي

 مقدار .دارد زدایی به نم نیاز میزان و )دبی و دما و فشار و دهنده تشکیل (اجزاء گاز شرایط به بستگی زدایی نم روش انتخاب

 مقدار نشانگر شبنم، نقطه کاهش .مشخص کرد نظر مورد دماي و فشار در گاز شبنم نقطه با توان می را گاز در موجود آب

 : از عبارتند زدایی، نم مختلف هاي روش .شود می جدا گاز از زدایی فرآیند نم در که است آبی

 شود می جدا گاز از حالل مایع یک توسط گاز رطوبت روش این در  :4الرطوبه جاذب مایعات بوسیله مایع در جذب روش -1

 . گیرد می قرار استفاده مورد روش این در که است مهمترین موادي از گالیکول مختلف انواع .

 می جدا گاز از فعال جامد یک توسط گاز رطوبت روش این در  :5الرطوبه جاذب جامدات وسیله به جامد جذب روش -2

 می بکار روش این در که هستند جامداتی مهمترین از مولکولی غربال و اکسید آلومینیم سوربید، موبیل ، سیلیکاژل شود،

  . روند

                                                           
٣ - Sulfide Corrosion Cracking 
٤ - Absorption  
٥ - Adsorption 
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 توسط سپس شده فشرده کمپرسور توسط گاز، روش این در: 6گاز کردن سرد یا و فشردن بوسیله آب، نمودن میعان روش -3

 صورت به و شده کندانس آن هیدروکربونهاي سنگین و آب بخارات این ترتیببه  می شود سرد کننده خنک یک سیستم

  .شود مرحله انجام چند در است ممکن عمل این شود می جدا گاز از مایع

 الرطوبه جاذب مایعات توسط آب جذب

 برآورده را عملیاتی نیازهاي متعدد و داشته مطلوبی خواص باید شوند، می برده کار به طبیعی، گاز آب جذب براي که مایعاتی

 :عبارتنداز آنها مهمترین که نمایند

 زیاد آب جذب خاصیت 1-

 پائین قیمت 2-

 خوردندگی غیر خاصیت 3-

 گاز اجزاي برابر در پایداري 4-

 احیاء زمان مدت در پایداري 5-

 احیاء در سادگی 6-

 مناسب و پائین (ویسکوزیته) چسبندگی 7-

 گاز با تماس حرارت درجه در پائین بخار فشار 8-

 مایع هیدروکربورهاي و طبیعی گاز در کم حاللیت خاصیت 9-

 شدن امولسیون به کم میل و پائین کف ایجاد خاصیت 10-

 بخشی رضایت سطح در را الذکر فوق خواص تمام Triethylene Glycol (TEG)و  Diethylene Glycol (DEG) آلی ماده دو

  .نمایند می برآورد

 اي ویژه اهمیت گاز زدائی از نم هاي سیستم در TEGگالیکول  اتیلن تري و DEGگالیکول  اتیلن دي بویژه ها، گالیکول

 جذب خاصیت از عبارتند شود می گازها زدائی در نم ها گالیکول از گسترده استفاده موجب که عواملی مهمترین .دارند

  .مناسب قیمت و پائین بخار فشار تجزیه شیمیایی، برابر در و حرارت برابر در عالی پایداري ، آب

 لگالیکو تجاري وعمده  نوع چهار.  رود می باال نیز آنها در آب جذب خاصیت یابد، افزایش گالیکولها مولکولی وزن چه هر

می باشند.  TREGگالیکول  اتیلن تترا و TEGاتیلن گالیکول  ، تريDEGگالیکول  اتیلن ، ديMEGگالیکول  مونواتیلن ها

 ورداربرخ باالیی هرزرفت میزان از مواد این لذا ، باشد می گالیکول پایین اتیلن دي و گالیکول مونواتیلن جوش نقطه

 که است TEG گالیکول اتیلن تري حالل، بهترین لذا. باشد می گران و ویسکوز گالیکول بسیار اتیلن تترا طرفی از هستند،

 در یک درصد 99-98غلظت  تا بازیافت قابلیت ، باال تبخیر دماي و جوش نقطه داشتن دلیل به ها انواع گالیکول بین در

 گالیکول ناتیل تري تخریب دماي نقطۀ همچنین .رود می بشمار بفرد منحصر کند، می کار اتمسفریک فشار با که احیاء برج

 نیز و است سانتیگراد درجه 164 حدود نقطه این اتیلن گالیکول دي براي صورتیکه در است، سانتیگراد درجۀ 206 حدود

  باشد. نمی ویسکوز گالیکول اتیلن تترا به اندازه

  .گردد می زیر استفاده شرح به مرسوم روش سه از عمدتاً ها گالیکول توسط گازها در موجود آب مقدار کاهش منظور به

                                                           
٦ - Refrigeration  


