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واحد شیرین سازي گاز با حالل در  بررسی شرایط عملیاتی و فرآیندي
MDEA اسپن پالس نرم افزار ه کمکب  

 
  2امیري ، الهام امید بخش1عبدالکریم شریفی

 ، ایرانمهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسردانشجوي کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده فنی و 1
  ، ایراناستادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر 2

 29/1/95: پذیرش         4/3/94: دریافت

  چکیده
به می باشد که  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنبطور خاصو  حاوي مرکاپتان هاطبیعی ترش گاز  جریان

    ي جداسازي گازهاي اسیدي فرآیندها از جمله . پاالیشگاه می شود رکیبات، واردمنظور جداسازي این ت
       هاي شیمیایی فرآیندهاي شیرین سازي گاز با استفاده از حالل، سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن

 یجذب انتخاب ،دیگر ينسبت به آمین ها این حالل یامتیاز اصل. است MDEAباشد که بهترین نوع آن  می
 اسپن پالسدر این مقاله با استفاده از نرم افزار . باشد یم دي اکسید کربندر حضور سولفید هیدروژن

 نتایج نشان می دهد .بررسی شده استتغییرات شرایط عملیاتی و فرآیندي در واحدهاي شیرین سازي گاز 
افزایش  و برج ریبویلرافزایش مقدار توان با  همچنین، .درصد می باشد 5تر از  که خطاي شبیه سازي کم

  .افزایش می یابد ، میزان جریان خروجی از باالي برجرجبدماي جریان ورودي به 
  

سولفید و  دي اکسید کربن آمین،حالل  ،اسپن پالس ،گاز شیرین سازي، شبیه سازي :کلمات کلیدي
  . هیدروژن

  
  مقدمه

دي اکسید کربن، سولفید هیدروژن و همچنین سایر ترکیبات گوگردي از جریان گاز امروزه جداسازي 
طبیعی، یک امر بسیار مهم است که به منظور کاهش خوردگی و همچنین مسایل زیست محیطی از قبیل 

اولین فرآیندهایی که براي جداسازي این مواد از جریان گاز . بهداشت و ایمنی مورد توجه قرار گرفته است
این فرآیندها با . یعی در نظر گرفته شدند، فرآیندهایی تحت عنوان فرآیندهاي شیرین سازي گاز بودندطب

در گاز طبیعی و همچنین سولفید هیدروژن  دلیل حجم باال، فشار زیاد و غلظت هاي باالي هگذشت زمان ب
شیرین سازي  فرآیندهايه، که امروز فرآوري گازهاي کوره، کک و سایر گازهاي تولیدي توسعه یافتند تا این
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زیاد گاز با غلظت هاي باالي ترکیبات  حجم و باال فشار انجام جداسازي در منظور به گاز توسط حالل آمین
         طورگسترده در صنایع گاز مورد استفاده قرار  هبمورد استقبال قرار گرفتند به گونه اي که  گوگردي

 يها هستند که براساس تعداد گروه یضعیف یآل يبازهاهاي مورد استفاده در این فرآیندها،  آمین .گیرند یم
  :]1[که عبارتند ازبه سه دسته تقسیم می شوند ،متصل به اتم نیتروژن در مولکول هایشان یآل
  

در ساختار مولکولی این نوع آمین، یک گروه آلی به اتم نیتروژن متصل است : آمین هاي نوع اول -1
 .2MEAو DGA 1مانند

 DEA 3ددر این نوع آمین دو گروه آلی به اتم نیتروژن متصل می شود مانن: آمین هاي نوع دوم-2
 .DIPA4و
و TEA5 در این نوع آمین سه گروه آلی به اتم نیتروژن متصل است مانند: آمین هاي نوع سوم-3

MDEA6.  
 

 دي اکسید کربن و سولفید هیدروژن اسیدي مانندواکنش پذیري و میزان قلیائیت انواع آمین ها با گازهاي 
 : صورت ذیل تغییر می کند همتفاوت است و ب

  آمین نوع اول>آمین نوع دوم >آمین نوع سوم 
ولی  می یابد در آمین افزایش (OH-) هاي هیدروکسیل میزان حاللیت آب در آمین با افزایش تعداد گروه

در موجود  (CHm-) آلیفاتیک يها با افزایش تعداد گروه اما. دها کاهش می یاب هیدروکربنمیزان حاللیت 
   .]1[میزان حاللیت آب کاهش می یابد یول می یابد ها افزایش میزان حاللیت هیدروکربن ،آمین

        به آمین هاي بررسی شده در باال واکنش کندتري با در مجموع حالل متیل دي اتانول آمین نسبت 
این تفاوت در . دي اکسید کربن دارد که منجر به تشکیل نمکی متفاوت نسبت به دیگر آمین ها می شود

سولفید سبب خاصیت گزینش پذیري  دي اکسید کربن و سولفید هیدروژنبا  MDEAسرعت واکنش 
از  دي اکسید کربناین خاصیت زمانی که نیاز به حذف کامل . می شود دي اکسید کربنبه جاي  هیدروژن

در گاز باقی  گاز طبیعی دي اکسید کربنمقداري از  اگر قرار باشد. جریان گازي نمی باشد، به کار می آید
رفیت ظ DEAجاي حاللی مثل  به MDEAبا استفاده از . محلول را کاهش داد گردشیبماند، می توان دبی 

دي اکسید  به سولفید هیدروژن در صورت باال بودن نسبت. می یابد فرآوري واحد شیرین سازي افزایش
به  .می شودستفاده ا 7فرایند کالوس اء کیفیت و افزایش راندمان خوراكهت ارتقج  MDEAاز حالل کربن

ر حدود د MDEAغلظت هاي . استفاده می کنند MDEAاز  ل، برخی از واحدهاي گازي قدیمیهمین دلی

                                                        
1DIGLYCOL Amine 
2Mono Ethanol Amine 
3DIETHANOL Amine 
4DIISOPROPYL Amine 
5TRIETHANOL Amine 
6METHYL-DIETHANOL Amine 
7 Claus Process 
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ه ب MDEA. مول هاي گاز اسیدي بر مول آمین است 55/0تا  4/0درصد جرمی با بارگذاري مولی  50تا  30
نسبت به آمین هاي نوع اول و  می باشد و به طور طبیعی باز ضعیف تري است که عنوان یک آمین نوع سوم

تر از دیگر آمین ها بوده و به طور کلی  انرژي مورد نیاز جهت احیاي آن نیز کم. تري دارد دوم خورندگی کم
  .]1[می باشد120در حدود  ي آنبخار مورد نیاز جهت احیا

مختلفی صورت گرفته است که در هاي توسط حالل ها، تاکنون شبیه سازي  ین سازي گازبراي فرآیند شیر
، به ها برخی از موارد از حالل آمینی و برخی دیگر از حالل هاي غیر آمینی استفاده گردیده است و در آن

با  ها از نظر مصرف حالل ها نسبت یکدیگر، مقایسه صرفه اقتصادي آن ن مقایسه حالل ها با یکدیگر، مزیت آ
مورد بررسی قرار  ن،دي اکسید کرب و سولفید هیدروژنجداسازي  حالل در قیمت خرید و قدرت به توجه

  .]2-7[گرفته است
ایجاد تغییراتی در  بدوندر واحد شیرین سازي گاز بررسی شرایط عملیاتی و فرآیندي مقاله، این از  هدف

از گاز ترش  دي اکسید کربنوسولفید هیدروژنبه منظور باال بردن کیفیت جداسازي میزان بازده تجهیزات، 
، نتایج در دو بخش مورد ارزیابی قرار MDEAشبیه سازي فرآیند با حالل پس از  .ورودي به پاالیشگاه است

         در بخش اول مقایسه جریان هاي اصلی فرآیند شبیه سازي شده با واحد صنعتی مربوطه انجام . می گیرد
، شرایط ریبویلر2توان حرارتی ،1جریان ورودي به برج احیا تغییرات شرایط عملیاتیدر بخش دوم  می شود و

  .صورت می پذیرد جریان هاي خروجیعملیاتی تجهیزات  و اثرات آن در 
  

  فرآیند سازيشبیه 
لی شیرین سازي گاز واحد اص 3نمودار جریان فرایند رسم گردیده است، visioکه توسط نرم افزار   1شکل 

از جریان گاز طبیعی است، را نشان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنمربوط به جداسازي که به طور کلی 
وارد قسمت ، سولفید هیدروژنو  اکسید کربندي جداسازي  در واحدگاز پس از ورود به پاالیشگاه،  .می دهد

   و از قسمت باالي برج توسط یک لوله، آمین به منظور جذب گازهاي اسیدي می شود 4بپایین برج جذ
آمین رو به پایین، . روي گاز ریخته می شود و گاز را شستشو می دهد سولفید هیدروژن و دي اکسید کربن

خارج می گردد و گاز شیرین از  5آمین غنی شده ،قسمت پایین برجمی کند و از  گاز هاي اسیدي را جذب
محلول  .باالي برج جذب خارج می شود و بعد از عبور کردن از جداکننده، مایع احتمالی آن گرفته می شود

با عبور از مبدل  در ادامهو  می شودوارد فلش درام خارج شده و سپس برج جذب  پاییناز  6آمین ترش
به بخش  آمین ترش، واحد احیاي آمیندر  سپس .اال می رودب C°104-82تا درجه حرارت آن  حرارتی

مجاور برج احیاء ریبویلر  می شود و به طرف پایین برج جریان یافته و با بخار داغ فرستادها باالیی برج احی
                                                        
1Regeneration Tower 
2Duty 
3 Process Flow Diagram (PFD) 
4Absorber Tower 
5Rich Amine 
6 Sour Amine 
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حذف آمین مخلوط  براي. این گازها داراي بخار آمین هستند. شوند گازهاي اسیدي آزاد میو گرم می شود 
آمین مایع شده را به وسیله پمپ . عبور می دهیم تا آمین به صورت مایع درآیدکندانسور را از آن ، بخار داغ

سوزانند و یا از آن براي تهیه  می گازهاي اسیدي جدا شده را یا در مشعل. گردانیم میبه برج احیاء بر
خروج از پایین برج و سپس با ، یاء شده در برج احیاءداغ اح محلول آمین. استفاده می کنند محصوالت فرعی

فرستاده می شود که  به مخزن ذخیره، Make upواحد با ورود به عبور از مبدل هاي حرارتی سرد می شود و 
جریان برگشتی فرآیند و  پمپ می شودب به طرف برج جذ سرد شده به مقدار معین از مخزن ذخیره آمین

دي اکسید شامل واحد جداسازي  ،بخش سهشبیه سازي این فرآیند در به طور کلی  .را تشکیل می دهد
به  120، جریان 1در شکل  .انجام شده است Make up، واحد احیاي آمین و واحد سولفید هیدروژنو  کربن

وارد واحد می شود که میزان دبی و ترکیب آن در جدول  barg 01/53و فشار   C 52°عنوان خوراك با دما 
   .بیان شده است 1
  

 
 

  واحد شیرین سازي گاز PFD. 1شکل
  

  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن شبیه سازي واحد جداسازي
می شود و در ادامه گاز ترش خروجی از باالي این جدا کننده   F-101ابتدا وارد فیلتر 120جریان خوراك 
-Cاز قسمت پایین وارد برج جذب  barg32/53و فشار  C 52°سپس گاز ترش با شرایط دما . خارج می شود

.  سینی می شود که این برج بدون ریبویلر و کندانسور عملیات جداسازي را انجام می دهد 13با تعداد  101
از قسمت  barg31/53و فشار  C 55°که حاوي آمین تازه و خالص است با دما  308از طرف دیگر جریان 

 C 25°و دما  448 و جریان دیگري حاوي آب خالص با دبی  شده  4وارد سینی  C-101باالي برج جذب 
 barg84/51فشار سینی اول . گردد وارد سینی اول می C-101از قسمت باالي برج جذب  barg9/51و فشار 

محاسبه  barg04/0می باشد که تغییر فشار بین هر دو سینی متوالی  barg32/52و فشار سینی آخر 
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دما و فشار جریان . گردد می A-101، وارد کولر C-101یع خروجی از باالي برج جذب جریان ما. گردیده است
می گردد و  D-101کاهش می یابد و سپس وارد درام دو فازي  barg4/0و   A-101 ،°C  8خروجی از کولر 

از هم جدا شده و گاز شیرین نهایی واحد با  barg38/51و فشار  C 52°دو فاز ورودي، در شرایط عملیاتی  
 300جریان . گردد خارج می D-101و مایعات اضافی از قسمت پایین درام  D-101از باالي درام  122جریان 

دلیل داشتن مقادیر بسیار جزیی گاز وارد درام  هکه حاوي آمین ترش است، ب C-101خروجی از پایین برج 
گازهاي اضافی را از جریان اصلی  barg17/5و فشار  C 63°ا در شرایط عملیاتیگردد ت می  D-102دو فازي

 .خارج کند
  

  .سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنورودي به واحد جداسازي  120مشخصات جریان خوراك . 1جدول 
kgmole/h 8/7154دبی مولی کل  

7124/0 متانکسر مولی   

1155/0 اتانکسر مولی   

0724/0 کسر مولی پروپان  

0122/0 ایزو بوتانکسر مولی   

0211/0 نرمال بوتانکسر مولی   

0057/0 ایزو پنتانکسر مولی   

0055/0 نرمال پنتانکسر مولی   

0056/0 نرمال هگزانکسر مولی   

0023/0 1آبکسر مولی   

0058/0 کسر مولی نیتروژن  

0412/0 2د کربندي اکسیکسر مولی   

4/2*10-4 3سولفید هیدروژنکسر مولی   

09/4*10- 6 کسر مولی متیل مرکاپتان  

COS4 7-10*53/9کسر مولی  

  
  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن واحد جداسازيشبیه سازي 

باالي این جدا کننده گاز ترش خروجی از و در ادامه  ی شودم  F-101فیلتر ابتدا وارد 120جریان خوراك 
   از قسمت پایین وارد برج جذب barg32/53و فشار  C 52°با شرایط دما سپس گاز ترش. خارج می شود

C-101  سینی می شود که این برج بدون ریبویلر و کندانسور عملیات جداسازي را انجام  13با تعداد      
از  barg31/53و فشار  C 55°که حاوي آمین تازه و خالص است با دما  308از طرف دیگر جریان .  می دهد

                                                        
1H2O 
2CO2 
3H2S 
4 Carbonyl Sulfide 
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و دما  448 شده و جریان دیگري حاوي آب خالص با دبی   4وارد سینی  C-101قسمت باالي برج جذب 
°C25  و فشارbarg9/51  از قسمت باالي برج جذبC-101 فشار سینی اول . گردد وارد سینی اول می

barg84/51  و فشار سینی آخرbarg32/52  می باشد که تغییر فشار بین هر دو سینی متوالیbarg04/0 
دما و . گردد می  A-101، وارد کولرC-101جریان مایع خروجی از باالي برج جذب . محاسبه گردیده است

      ابد و سپس وارد درام دو فازيی کاهش می barg4/0و   A-101  ،°C  8فشار جریان خروجی از کولر 
D-101 گردد و دو فاز ورودي، در شرایط عملیاتی یم°C 52  و فشارbarg38/51  از هم جدا شده و گاز

خارج  D-101و مایعات اضافی از قسمت پایین درام  D-101از باالي درام  122شیرین نهایی واحد با جریان 
دلیل داشتن مقادیر بسیار  هکه حاوي آمین ترش است، ب C-101خروجی از پایین برج  300جریان . گردد می

گازهاي اضافی  barg17/5و فشار  C 63°رایط عملیاتیگردد تا در ش می  D-102جزیی گاز وارد درام دو فازي
 .را از جریان اصلی خارج کند

  
  واحد احیاي آمین ترششبیه سازي 
عنوان سیال  هبمین فشار الزم، پس از تأخارج می شود و   300از جریان  D-102توسط درام  گازهاي اضافی

   فشار مبدل افت. شده و توسط جریان داغ آمین احیا شده گرم می گردد E-101سرد وارد مبدل حرارتی 
E-101 براي سیال گرم و سرد barg14/0 جریان سیال سرد خروجی از مبدل . استE-101  با فشار

barg42/3  وارد برج احیاC-102 برج . می شودC-102  عدد سینی است که فشار سینی اول  20داراي
barg76/0 خر و فشار سینی آbarg79/0 از پایین برج  303جریان . می باشدC-102  وارد سینی چهارم   

 304از قسمت باالي برج احیا جریان . می باشد barg83/0برج احیا، داراي فشار  E-102ریبویلر . می شود
 ، جریانکه حاوي گاز ترش به همراه مقادیر جزیی مایع است، خارج می شود و به منظور پایین آوردن دما

جریان خروجی از . کاهش می دهد C 55°را تا  304دماي جریان  A-102کولر . می شود A-102وارد کولر 
می شود و دو فاز در شرایط  D-103به منظور جداسازي دو فاز گاز و مایع وارد درام دو فازي  A-102کولر 

 310، جریان D-103ي فاز از قسمت باالي درام دو. از یکدیگر جدا می گردند barg689/0و  C 55°عملیاتی
، جریان مایع خارج شده و وارد پمپ D-103از قسمت پایین درام . عنوان گاز ترش از واحد خارج می گردد هب

P-103 و فشار خروجی به   ی شودمbarg76/0 عنوان جریان برگشتی برج احیا  هرسد و ب میC-102 وارد ،
که آمین احیا شده داغ است با خروج از قسمت پایین  306از طرف دیگر جریان  .گردد سینی اول برج می

   .ابدی کاهش می C18/86°شده و دماي آن تا  E-101ل ، وارد مبدC-102برج احیا 
  

  Make Upد واحشبیه سازي 
به مقدار  Make upمی شود و از طرف دیگر جریان  T-101وارد تانک  E-101جریان گرم خروجی از مبدل 

می شود و با خارج  T-101وارد تانک  barg2/0و  C 2/86°آمین تازه با شرایط عملیاتی  29603/0
هدایت می شود اما باید از لحاظ  C-101عنوان حالل به سمت برج جذب  ه، آمین تازه ب307شدن جریان 
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شده و فشار   P-101وارد پمپ مین فشار جریان، آمیناز همین رو، براي تأ. ده سازي شودشرایط عملیاتی آما
ر ، در مرحله دوم فشار آن تا فشاP-102افزایش می یابد و سپس با وارد شدن به پمپ  barg45/3آن تا فشار 

barg54 افزایش می یابد.  
  

  و بحثنتایج 
 اصلی فرآیند با واحد صنعتی مربوطه مقایسه جریان هاي

صنعت با مقادیر واقعی واحد شبیه سازي شده فرآیند به مربوط  اصلیجریان هاي مقایسه در این بخش، 
و گاز شیرین ) 300جریان ( C-101که شامل جریان هاي آمین ترش خروجی از پایین برج جذب ، مربوطه

، سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنجداسازي  از واحد) 122جریان (D-101خروجی از باالي درام دو فازي 
و گاز اسیدي خروجی از باالي ) 306جریان ( C-102آمین احیا شده خروجی از پایین برج احیا جریان هاي 

در  .آورده شده است 3و  2در جداول از واحد احیاي آمین می باشد، ) 310جریان ( D-103درام دو فازي 
نتایج جریان در ، PFD، نتایج جریان در شبیه سازي و منظور از پسوند simu1این جداول، منظور از پسوند

I×100درصد خطا به صورت. صنعت است
ترکیبمقدار	در	 	مقدار	ترکیب	در

مقدار	ترکیب	در  l = خطا، تعریف شده درصد
    که حساس ترین  H2Oو  CO2 ،H2S همانطور که مشاهده می شود میزان خطا براي ترکیبات .است

درصد می باشد که نشان دهنده شبیه سازي مطلوب  5 از کمترترکیب ها در فرآیند شیرین سازي هستند، 
  .است

  H2S و CO2نتایج مقایسه و میزان خطاواحد جداسازي . 1جدول
 

300-simu 300-PFD % 122 خطا-simu 122-PFD %خطا 
H2O                

kmol/hr 3949.8 94/3949  003544/0  
 

42294/21  79858/21  7232/1  
CO2                        

kmol/hr 01/127  026/127  012596/0  7378/167  8727/170  834688/1  

H2Skmol/hr 5871/1  58782/1  045345/0  008434/0  008298/0  6389/1  

  
  نتایج مقایسه و میزان خطاواحد احیاي آمین. 2جدول

 
306-simu 306-PFD % 310- خطا simu 310-PFD % خطا 

H2O           
kmol/hr 4217/3936  7301/3936  007835/0  41263/13  98682/12  27875/3  

CO2kmol/hr 99-10*1 25-10*98/6 0 9335/126  4649/123  80942/2  
H2Skmol/hr 69-10*18/1 22-10*48/6  0 713868/1  70478/1  53306/0  

 
  از واحد احیاي آمین ترش خروجیبر جریان  303جریان  شرایط عملیاتیاثر تغییر 

 303جریان . دما و فشار به عنوان دو پارامتر براي بررسی اثر تغییر شرایط عملیاتی در نظر گرفته شده است
هاي  ی شود و جریانم C-102منظور احیا شدن، وارد برج به  barg42/3که شامل آمین ترش بوده، با فشار 

                                                        
1simulation 
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که به ترتیب آمین احیا شده و گازهاي اسیدي هستند از برج خارج می شوند و درنهایت جریان  304و  306
. گردد از واحد احیاي آمین خارج می سولفید هیدروژنو دي اکسید کربنبه عنوان گاز ترش غنی از  310
سولفید و  اکسید کربندي گازهاي  میزان درصد مولیوي ر 303اثر تغییرات فشار جریان  3و  2شکل

میزان  و محور عمودي 303محور افقی فشار جریان  ،2در شکل  .را نشان می دهد 304جریان در  هیدروژن
 2شکل طور که در  همان. می باشد 304جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنگازهاي  درصد مولی
 سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنمقدار مول گازهاي ، 303با افزایش فشار جریان کنید  مشاهده می

لذا مقدار درصد  ،مقدار دبی کل جریان ثابت می ماند و از طرف دیگر چون یابد می کاهش، 304جریان 
   .افزایش می یابد 304جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنمولی گازهاي 

 

 
 304در جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن درصد مولیبر  303فشار جریان اثر تغییر . 2شکل 

 
و  دي اکسید کربنمیزان درصد مولی گازهاي  و محور عمودي 303، محور افقی دماي جریان 3در شکل 

               توان دریافت که به ترتیب کسر مولی  می ،3شکل  از. می باشد 304جریان  سولفید هیدروژن
باتوجه به افزایش . نزولی کاهش می یابدطور کامالً  هب 304در جریان  هیدروژنسولفید و  دي اکسید کربن

می گیرد و در عین حال گاز  تري صورت جداسازي بیشC-102 ج توان دریافت که در بر می 303دماي 
   .بود خواهد سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنتري از  داراي درصد کم C-102خروجی از باالي برج  

روي جریان  تغییرات دما و فشار اثر خود راتوان دریافت که  می 3و  2پس از بررسی شکل هاي همچنین، 
و  دي اکسید کربنمیزان  زیرا اعمال می کند و بر جریان مایع اثر محسوسی ایجاد نمی کند، 304گاز 

، 303جریان  تغییرات دما و فشار بسیار ناچیز است و با 306موجود در جریان احیا شده  سولفید هیدروژن
و رسیدن به جریان نهایی گاز اسیدي  304با ادامه جریان . ها حاصل نمی شود تغییري در مقدار مول آن

نیز  310، همین اثرات مشاهده شده در باال، در جریان 310خروجی از واحد شیرین سازي یعنی جریان 
  .وجود می آید هب
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 دي اکسید کربن جداسازيخروجی از واحد  122جریان  بر D-101م درا شرایط عملیاتیاثر تغییر 
 سولفید هیدروژنو 

از جمله اثراتی که می توان مورد بررسی قرار داد، اثرات تغییر شرایط عملیاتی در تجهیزات مهم فرآیندي 
دما و فشار به  .هاي موجود در فرآیند و همچنین بررسی توان ریبویلر برج احیا می باشد  مثل جدا کننده

، باالي برج D-101درام . عنوان دو پارامتر براي بررسی اثر تغییر شرایط عملیاتی در نظر گرفته شده است
قرار گرفته است و جریان گاز خروجی از باالي برج جذب به منظور جداسازي فاز مایع از فاز  C-101جذب 

عمل می کند و درنهایت جریان گاز  barg 84/51و  C 8/59°این درام در شرایط .بخار، وارد آن می شود
روي جریان را  D-101اثر تغییرات فشار درام  4شکل. از باالي این درام خارج می گردد 122شیرین شده 

با افزایش . می باشد 122و محور عمودي دبی جریان  D-101نشان می دهد که محور افقی فشار درام  122
 سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنکاهش یافته و مقدار مول  122قدار دبی جریان م D-101فشار درام 

به طور  122در جریان سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنتقریباً ثابت می ماند، لذا میزان درصد مولی 
  .ناچیز افزایش می یابد

 

 
  304 جریاندر  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنبر درصد مولی  303دماي جریان اثر تغییر . 3شکل 

 

 
  122در جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنبر درصد مولی  D-101درام  فشاراثر تغییر . 4شکل 
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   نشان می دهد که محور افقی دماي درام 122را بر روي جریان  D-101اثر تغییرات دماي درام  5شکل 
D-101  122طور که مشاهده می شود میزان جریان  همان. می باشد 122و محور عمودي دبی جریان 

تري براي جدا شدن دوفاز  ، انرژي بیشD-101م با افزایش دماي دراافزایش می یابد، زیرا  D-101خروجی از 
کند اما چون  عنوان گاز شیرین شده خارج می هتري را ب وجود می آید و لذا میزان گاز بیشه ب 121در جریان 

 D-101بنابراین افزایش دماي درام . نزدیک می شود 98/0ر مولی فاز گاز به تدریج به ، کسC 52°در دماي
 C52°تر از  اما هر چه به سمت دماهاي کم. گردد فاوتی محسوسی در مقدار فاز گاز ایجاد نمیت C52°بعد از 

 . پیش می رویم، در واقع کسر مولی فاز گاز کاهش می یابد و لذا مقدار گاز خروجی از درام کاهش می یابد
تر باشد از لحاظ ترمودینامیکی  نزدیک C 52°به  D-101هرچه میزان دماي درام  5شکل  مطابقطور کلی،  هب

  .تر خواهد بود به فاز گاز نزدیک
 

 
  122در جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربنبر درصد مولی  D-101دماي درام اثر تغییر . 5شکل 

 

  از واحد احیاي آمین ترش ر جریان هاي خروجیب E-102ر توان حرارتی ریبویلاثر تغییر
و  C-102ریبویلر برج توان حرارتی  توان مورد بررسی داد، تغییر میزان از جمله مواردي که در این واحد می

می باشد که اثر پذیرترین جریان خروجی این واحد توسط  C-102اثر آن بر جریان هاي خروجی از برج 
گرماي الزم براي احیا شدن آمین  ریبویلر،توان حرارتی  .می باشد 304، جریان توان حرارتی تغییر میزان

از  می باشد که KW 7871ل که معاد C-102این میزان گرما از پایین برج . ترش را در برج فراهم می کند
را روي  E-102ریبویلر  توان حرارتیمیزان اثر تغییرات  6شکل. می گردد C-102پایین وارد سینی آخر برج 

  میزان کسر مولی ریبویلر و محور عمودي توان حرارتی  میزاننشان می دهد که محور افقی  304جریان 
مربوط به برج احیاي  ریبویلرتوجه به افزایش مقدار توان با . می باشد سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن

زیرا واکنش احیاي آمین گرماگیر . افزایش می یابد C-102خروجی از باالي برج  304آمین، میزان جریان 
 تري از آمین ترش جدا  اعمال شود، گاز اسیدي بیش C-102تري به برج  بوده و هرچه میزان حرارت بیش

گاز هاي غیر اسیدي در  از طرف دیگر، مقدار مول. افزایش می یابد 304نهایت دبی جریان  گردد و در می
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. ثابت می ماند تقریباً 304در جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن تر و مقدار مول بیش 304جریان 
نده احیا آمین که این امر نشان ده کاهش می یابد سولفید هیدروژنو دي اکسید کربنلذا میزان کسر مولی 
   .می باشدتر  و تولید گاز اسیدي با غلظت کمترش، با کیفیت باالتر 

 

 
 304در جریان  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربندرصد مولی ر ب E-102ر توان حرارتی ریبویل اثر تغییر. 6شکل 

 
 نتیجه گیري

سولفید  یدیگر جذب انتخاب يسبت به آمین هان MDEAل حال یامتیاز اصلدر واحد شیرین سازي گاز 
سولفید /دي اکسید کربن در صورت باال بودن نسبت و باشد یم دي اکسید کربندر حضور هیدروژن
ل شیرین سازي گاز توسط حال پس انجام شبیه سازي واحد. استفاده می گردد MDEA از حالل هیدروژن
MDEA  صورت گرفت، تغییرات شرایط عملیاتی و فرآیندي و اثرات  اسپن پالسبا استفاده از نرم افزار که

ات در بدون ایجاد تغییرکه  نتیجه این بررسی حاکی از آن است. بررسی شد آن بر خروجی هاي اصلی فرآیند
از گاز  دي اکسید کربن و سولفید هیدروژنکیفیت جداسازي  بردنسبب باالمی توان ، میزان بازده تجهیزات

               و سولفید هیدروژنمیزان و همچنین کیفیت احیاي آمین و کاهش ترش ورودي به پاالیشگاه 
که در قسمت  همچنین نتایج نشان می دهد .شددر بخش گاز اسیدي خروجی از پاالیشگاه  دي اکسید کربن

 کسر مولی) با شیب مالیمالبته (افزایش افزایش میزان فشار جریان ورودي به برج احیا سبب  ،احیاي آمین
با از طرف دیگر،  .می گرددریان گاز خروجی از باالي برج احیا در ج سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن

        مولی  لر،کسریریبوتوان حرارتی  افزایش چنینجریان ورودي به برج احیا و هم يافزایش میزان دما
خروجی از باالي برج احیا کاهش می یابد که این امر در جریان گاز  سولفید هیدروژنو  دي اکسید کربن

در  همچنین نتایج نشان می دهد که. مین حرارت باال در واحد احیاي آمین استده مؤثرتر بودن تأنشان دهن
تر  است و میزان آالینده آن را کم باالتر ، کیفیت گاز شیرین شدهD-101جدا کننده  تر دماي باالتر و فشار کم
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