
:(Surge Drum )گيرنوسانظروف-١

احدبهپمپتوسطسپسوشدهذخيرهمخازندرابتداواحدهرخوراكمعموالً  ارسالو

وگرددنوساندچارتواندپمپگوناگونشرايطدليلبه.ميگردد

.گرددخارجسرويسازياپمپ

درشدهنوساناتباشد،واحدپمپوروديعنوانبهمستقيماً مخازنپمپخروجیاگرحال

بههمچنينوواحدپمپديدگیآسيبموجباستممکنآنشدنخارجسرويسازيامخازنپمپ

رفعمخازناطالعبرايکافیزمانطرفیازوگرددواحدعملياتیشرايطريختنهم

درشدهبا.باشدنمیموجوديدکیپمپازاستفادهياوشدهايجاداشکال

قرارخوراكانبارشبرايراظروفیواحدوروديپمپومخازنپمپبينواحدهاازبسياري

اسبگازبافشار،توسطآنرافشارو گاز(خوراكنوعبامتن

بتواندکهميگرددانتخابايگونهبهظرفاينحجم.نمايندمیتنظيم)سوختگازازت،طبيعی،

رصتزماناينونمايدتامينراواحدخوراكدقيقه20الی10مدتبهحدودا راف

اقدامپمپورفعنسبتتانمايدمیايجادمخازنبهاطالع

مخازنپمپدرشدهايجادنوساناتگرددمیموجبظروفايندرفشارکنترلسيستموجود

.نگرددمنتقلواحدپمپ

٢-Coalescer

موجودآبحجمچوندادهقرارمحصوالتمسيرهايدرآبگيريمنظوربهظروفاين

قطراتجداسازيجهتبنابرايناستاندكبسيارجداسازيفرآيندهايطیازپسمحصوالتدر

صورتبهظروفاين.شودمیاستفادهظروفاينازنفتیمولکولهايبيندرشدهمحبوسآب

عبورشدهجورابيهايیديگرقسمتبهقسمتيکازعبوربرايوبودهدوتکهشعاعی

.گردندخارجنفتیمولکولهاياحاطهازتاميدهدفرصتآبقطراتبهجورابيهااينازمواد



٣-K.O. Drum)Knockout Drum:(
درمعموالً ومسيردرموجودمايعاندكقطراتحذفمنظوربهظروفاين

اخلدرقرارهاکورهگازيسوختمسيردروکمپرسورهاSuctionمسير د

گازعبورهنگامدرکهميشوددادهقرار(Mesh)فلزيتوريشبکهسرييکباالقسمتدرظروف

.گرددمیمايعاتعبورفشردهازمانعشبکهاينآناز

)٣()٢()                                            ١(



 (Flash Drum )ظروف تبخیرآنی

این ظروف در مسیرهایی قرار داده میشوند که فشار عملیاتی در آن نسبت به جریان ورودي پایینتر است و جهت 

با توجه به اینکه فشار این ظروف پایینتر از . گیرندجدا کردن مواد سبکتر از مواد سنگین مورد استفاده قرار می 

جریان ورودي میباشد بنابراین در آنها فضاي مناسبی ایجاد می گردد تا هیدروکربنها و دیگر مواد موجود 

درجریان ورودي که در اثر فشار در جریان ورودي به حالت مایع درآمده اند و یا در مایع حل شده اند مجدداً 

.ز فاز مایع جدا شوند جدا کردن این مواد به دو منظور انجام می گیردتبخیر شده و ا

به عنوان ( کاهش هزینه هاي عملیاتی براي گرمایش و سرمایش موادي که نیاز نیست در پروسه قرار گیرند -1

(واحد تقطیر که هیدروکربنهاي سبک را از چرخه گرمایش کوره حذف می کند flash Drumمثال 

که میتوانند موجب خوردگی یا  NH3و  H2Sجدانمودن مواد آالینده محلول در مایعات از قبیل گازهاي -2

واحد آیزوماکس که در آن گازهاي ترش  Flash Drumبه عنوان مثال در . ( تشکیل رسوب در سیستم گردند

.جدا شده و از چرخه حذف می گردند

:



Contact Drum ظروف تماس دهنده:

این ظروف جهت باال بردن خلوص گازها و عاري کردن مایعات از گازهاي حل شده در آنها مورد استفاده قرار می 

ناخالصیها و ‚بین فاز گاز و فاز مایع (Counter Current)گیرند که در طی یک فرآیند جریان غیرهمسو 

وارد ) تر گازي به صورت مایع در آمده اندکه معموالً سرد شده اند و مواد سنگین(قطرات معلق موجود در فاز گاز 

 .فاز مایع میشوند و گاز خروجی خالصتر می گردد که این امر موجب بازیافت مواد هیدروکربنی نیز می گردد

Wash Drum
این ظروف معموالً براي جذب ناخالصیها بکار میروند و مواد شوینده میتواند مواد شیمیایی یا آب باشد به عنوان 

موجود در مواد نفتی سبک طی یک جریان از پایین به باال از بستر ثابت یا متحرك  (RSH)کاپتان مثال مر

که با مواد نفتی اختالف دانسیته دارد عبور نموده و در حین عبور ناخالصیها جذب ) محلول شیمیایی(شوینده 

تعویض مینمایند و  Batch wiseمواد شیمیایی می شوند که پس از اشباع شدن محلول شیمیایی آنرا بصورت 

.در بسترهاي متحرك نیز محلول شستشو از باال وارد شده و از پایین خارج می گردد

Filter Drum
پر شده اند و به عنوان صافی عمل می نمایند ... این ظروف معموالً از مواد جامد نظیر شن و ماسه و زغال فعال و 

جاي این ظروف معموالٌ بعد از . نفتی را از آن جدا می نمایند و مواد ریزمعلق و قطرات ریزمحبوس شده در مواد

.می باشد Wash Drumظروف 

www.iran-eng.com

:منبع


