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مــروری بــر تزریــق گازهــای اســیدی در
ســازندهای زمینشناســی بــا هــدف ازدیــاد
برداشــت و حفاظــت از محیــط زیســت :مبانــی
تئــوری
سید محمدرضا میرفروغی ،شاهین کرد* و جمشید مقدسی
گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،ایران
تاريخ دريافت1399/04/25 :

تاريخ پذيرش1399/06/16 :

چكيده
فرآیندهــای شــیمیایی بازیافــت گوگــرد از گاز اســیدی دیگــر چنــدان اقتصــادی نیســتند و افــزون بــر مشــکالت عملیاتــی مختلــف،
مقادیــر زیــادی کربــن دی اکســید نیــز طــی ایــن فرآیندهــا بــه هواکــره تخلیــه میگــردد .گزینـهی جایگزیــن ،فشردهســازی و تزریــق
گاز اســیدی در ســازندهای زمینشناســی بــا هــدف ازدیــاد برداشــت و یــا ذخیرهســازی بهمنظــور حفاظــت از محیطزیســت اســت.
در ایــن نوشــتار مــروری ،پــس از ارائــه تعاریــف اولیــه در زمینــه مطالعاتــی گاز اســیدی ،بــه معرفــی و مقایســه روشهــای پاکســازی
جریــان گاز تــرش تولیــدی از گاز اســیدی و بیــان برجســتهترین دشــواریهای عملیاتــی فرآیندهــای شیرینســازی گاز تــرش
پرداختهایــم .بــا تکمیــل فرآینــد شیرینســازی ،جریــان مشکلســاز گاز اســیدی تولیــد میشــود ،کــه در ادامــه ســعی شــده اســت
بــا پرداختــن بــه مبانــی تئــوری ،دامنــه کاربــرد ،هزینــه و چالشهــای عملیاتی-اقتصــادی روشهــای مختلــف بازیافــت گوگــرد؛ چرایــی
و اهمیــت پرداختــن بــه مبحــث تزریــق گاز اســیدی در ســازندهای زمینشناســی بــه لحــاظ فنــی و اقتصــادی تبییــن گــردد .اصــول
فرآینــد تزریــق گاز اســیدی بــه ســازندهای زمیــن شناســی ،معیارهــای انتخــاب یــک ســازند مناســب جهــت تزریــق و ســازوکارهای
ذخیرهســازی گاز اســیدی نیــز بــه تفصیــل ارائــه و بحــث گردیدهانــد..

كلمــات كليــدي :تزریــقگازاســیدی؛ ســاز و کارهــایذخیرهســازی/بدامافتادگی؛ شیرینســازیگاز

تــرش؛ بازیافــتگوگــرد؛ چالشهــای عملیاتی-اقتصــادی
مقدمه

بــه گاز طبیعــی کــه حــاوی هیــدروژن ســولفید ()H2S
باالتــر از حــد تعییــن شــده ،معمــوالً  4قســمت در میلیون
( قــدم)حجمــی در دمــا و فشــار محیــط باشــد ،گاز تــرش
*مسؤول مكاتبات
sh.kord@put.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.4231.2915( :

گفتــه میشــود [ .]1ایــن حــد در آلبرتــا  16قــدم [ ،]2در
تگــزاس ،طبــق نظــر کمیتــه راهآهــن تگــزاس ،1مســئول

قانونگــذاری حــوزه نفــت و گاز 100 ،قــدم و طبــق

نظــر کمیتــه کیفیــت محیــط تگــزاس ،2مســئول تنظیــم

قوانیــن آالیندگــی هــوا در حــوزه نفــت و گاز 24 ،قــدم
1. Railroad Commission of Texas
2. Texas Commission on Environmental Quality
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اســت [ .]3بــه گــزارش آژانــس بینالمللــی انــرژی حــدود

یکــی از چالشهــای تولیــد از مخــازن تــرش افزایــش

شــمالی %60 ،از ذخایــر گازی خاورمیانــه و  %34از ذخایــر

زمــان یــا افزایــش تولیــد اســت .اگــر مبنــای طراحــی

از هیــدروژن ســولفید و کربــن دی اکســید کــه معمــوالً

هیــدروژن ســولفید ،وضعیــت اولیــه چــاه از نظــر غلظــت

نیــز میباشــد «گاز اســیدی» گفتــه میشــود .چرایــی

آینــده و حتــی تــرک زودهنــگام چــاه خواهــد شــد .چرایی

شــدن ایــن گازهــا در آب اســت [.]5

فعالیــت باکتریهــایکاهنــدهســولفات  1و در مخــازن

 %43از کل ذخایــر گاز جهــان بــه اســتثنای آمریــکای

غلظــت هیــدروژن ســولفید در جریــان تولیــدی بــا گــذر

گازی روســیه تــرش هســتند [ .]4بــه هــر مخلــوط گازی

اولیــه تجهیــزات بــرای چاههــای تــرش بــا مقادیــر کــم

حــاوی مقادیــر کمــی گازهــای هیدروکربنــی و بخــار آب

هیــدروژن ســولفید باشــد ،باعــث مشــکالت عملیاتــی در

ایــن نامگــذاری ،تولیــد اســیدهای ضعیــف هنــگام حــل

ایــن افزایــش غلظــت در مخــازن تحــت ســیالبزنی،

در شــرایط محیــط ،هیــدروژن ســولفید گازی بیبــو،

فاقــد پیشــران آب ،آزاد شــدن هیــدروژن ســولفید از آب

بیرنــگ ،اشــتعالپذیر و بســیار ســمی اســت .در غلظــت

کمتــر از  30قــدم بویــی شــبیه بــه بــوی تخممــرغ
گندیــده دارد ،لــذا بــه گاز حــاوی هیــدروژن ســولفید
گاز تــرش گفتــه میشــود .بیــن  30تــا  100قــدم بــوی

ذاتــی مخــزن بــه مــرور زمــان بــا کاهــش فشــار مخــزن

بهخصــوص بــه کمتــر از نصــف فشــار اولی ـهاش میباشــد
[.]10

بهمنظــور کمینهســازی میــزان خوردگــی تجهیــزات

شــیرین تنــدی داشــته و در  100قــدم حــس بویایــی را

بهخاطــر تمــاس بــا هیــدروژن ســولفید ،ســازمان

ســولفید باعــث خــارش در سیســتم تنفســی و چشــمها

مهندســین خوردگــی اقــدام بــه تنظیــم و انتشــار

از کار میانــدازد [ .]6غلظــت زیــر  10قــدم از هیــدروژن

میگــردد .در  500قــدم بــا چنــد دقیقــه تنفــس

بینالمللــی اســتاندارد بــه همــراه انجمــن بینالمللــی
اســتانداردی بــا عنــوان

NACE MR0175/ISO 15156

کشــنده اســت و غلظــت باالتــر از  1000قــدم منجــر

جهــت انتخــاب جنــس تجهیــزات نمودهانــد کــه بایــد

انتشــار نزدیــک زمیــن تجمــع میکنــد .بیشــینه غلظــت

الــزام کمینــه رعایــت گــردد [ .]11عملیــات گاز تــرش

درآمــدن آژیــر و تخلیــه محوطــه  10قــدم اســت [ .]7ایــن

عملیاتــی گفتــه میشــود کــه در آن فشــار هیــدروژن

میدهــد و در حضــور آب باعــث خوردگــی زیــادی

نفــت آمریــکا در زمینــه حفــاری ایمــن چــاه در مخــازن

رادیکالهــای هیدروکســید ،اکســید شــده و بــه گوگــرد

هیــدروژن ســولفید [ ،]14شــیوه نامههــای پیشــنهادی

بــه مــرگ فــوری میشــود .هیــدروژن ســولفید هنــگام

در کلیــه عملیــات گاز تــرش یــا اســیدی بهعنــوان یــک

هیــدروژن ســولفید در محیطهــای بــاز قبــل از بــه صــدا

در اســتاندارد  CSA Z662انجمــن اســتاندارد کانــادا بــه

گاز بــا آهــن ،مــس و بســیاری از پالســتیکها واکنــش

ســولفید از  0/ 35 kPaبیشــتر باشــد [ .]12مؤسســه

میگــردد .بــا انتشــار در هواکــره ،توســط اکســیژن و

تــرش [ ]13و انجــام عملیــات فــرآوری نفــت و گاز حــاوی

دی اکســید ( )SO2تبدیــل میشــود .حاصــل واکنــش

منتشــر کــرده اســت.

و بــارش بارانهــای اســیدی اســت .ممکــن اســت گوگــرد

گاز هیــدروژن ســولفید بطــور طبیعــی در گازهــای

گوگــرد دی اکســید و بخار آب تشــکیل ســولفوریک اســید
دی اکســید بــه ترکیبــات ســولفاتهای تبدیــل شــود کــه
نهایت ـاً جــذب گیاهــان و خــاک شــده یــا توســط بــارش

آتشفشــانی ،چشــمههای آب گــرم ،منابــع آب زیرزمینــی

و مخــازن نفــت و گاز وجــود دارد ] .[15منشــأ هیــدروژن

از هواکــره دفــع گردنــد [ .]8کربــن دی اکســید نیــز در

ســولفید در مخــازن تــرش میتوانــد ژئوشــیمیایی یــا

ب و هــوا و
از گازهــای گلخان ـهای و عوامــل کالن تغییــر آ 

بــرای تولیــد بخــش بزرگــی از هیــدروژن ســولفید ،کاهش

حضــور آب ،اســیدی ضعیــف و خورنــده ایجــاد میکنــد و

گــرم شــدن کــره زمیــن بهشــمار مــیرود [.]9

حاصــل فعالیــت باکتریهــا باشــد .یــک ســازوکار محتمــل
)1. Sulfate Reducing Bacteria (SRB
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ســولفاتها توســط متــان یــا دیگــر هیدروکربنهــا در

شیرینســازی بــا حاللهــای غیراحیاپذیر(مــواد

بعــدی بیــن ســنگ ســولفاته ،هیــدروژن ســولفید ،و

دارنــد .بیشــتر حاللهــای احیاپذیــر از نــوع شــیمیایی

عنصــری گــردد [ .]17باکتریهــای کاهنــده ســولفات نیــز

آلــی ضعیــف هســتند کــه بــا گاز اســیدی واکنــش داده و

دمــا و فشــار ســنگ مخــزن اســت [ .]16واکنشهــای

هیدروکربنهــا ممکــن اســت منجــر بــه تشــکیل گوگــرد

میتواننــد در محیطهــای آبــی دارای اکســیژن پاییــن بــا

جــاذب ]9[ )4و شیرینســازی بــا غشــاء [ ]21وجــود
و از انــواع آلکانولآمینهــا هســتند .آمینهــا بازهــای

تشــکیل نمکهــای ناپایــدار در دماهــای نــه چنــدان بــاال

کاهــش ســولفاتها آنهــا را بــه هیــدروژن ســولفید تبدیــل

میدهنــد .در دماهــای بــاال و فشــار پاییــن بــا عکــس

صــورت رســیدن مــواد غذایــی بــه ایــن باکتریهــا و تولیــد

اســیدی ایجــاد میشــود .کربنــات پتاســیم نیــز در ایــن

شــد .حیــن ازدیــاد برداشــت حرارتــی نیــز گاز اســیدی

کربــن دی اکســید از آن اســتفاده میشــود .حاللهــای

کننــد [ .]18بــرای مثــال طــی عملیــات تزریــق آب ،در
هیــدروژن ســولفید ،ســیاالت تولیــدی تــرش خواهنــد
بــر اثــر تجزیــه شــیمیایی-حرارتی در حضــور آب  1و یــا

عــدم حضــور آب  2و کاهــش شــیمیایی-حرارتی ســولفات
3

آزاد میگــردد [ .]19بخــش بزرگــی از گاز اســیدی

شــدن جهــت واکنشهــا ،حــال احیــا شــده و جریــان گاز

دســته جــای میگیــرد و بــرای جداســازی مقادیــر بــاالی
احیاپذیــر فیزیکــی بــا ظرفیــت جــذب بــاال بهخاطــر عــدم
توانایــی در همخوانــی بــا مشــخصات ســختگیرانه گاز

خروجــی ،بیشــتر در جداســازی مقادیــر باالی گاز اســیدی

ت نیروگاههــای
انتشــار یافتــه در هواکــره ناشــی از فعالیــ 

یــا زمانیکــه مقــدار هیــدروژن ســولفید خیلــی پاییــن

اســت .صنایــع دیگــری نیــز در ایــن انتشــار نقــش دارنــد

یــک حــال شــیمیایی بــهکار میرونــد [ .]9در غلظــت

بــرق ،کارخانجــات آهــن و فــوالد ،و پاالیشــگاههای نفــت
کــه میتــوان بــه صنایــع غذایــی ،دباغــی ،کاغــذ ،نســاجی،

ذغــال ســنگ ،ســیمان ،آمونیــاک ،هیــدروژن ،اتیلــن،

کربندیســولفید ،قیــر ،آســفالت و تصفیهخانههــای
پســاب اشــاره کــرد [.]20

باشــد و چهبســا بــه همــراه پاکســازی نهایــی توســط

هیــدروژن ســولفید کمتــر از  200قــدم و گوگــرد ورودی

کمتــر از  ،100 kg/dayفرآینــد اقتصادیتــر اســتفاده از
مــواد جــاذب اســت کــه بــا هیــدروژن ســولفید واکنــش
داده و مصــرف میشــوند .مؤسســه پیشــرو در زمینــه

تــا بــه اینجــا تعاریــف و چالشهــای مربــوط بــه گاز

شناســایی ایــن ترکیبــات مؤسســه فنــاوری گاز  5اســت

گردیــد .در ادامــه ســعی خواهــد شــد بــا نگاهــی جامــع،

منتشــر گردیــده اســت [ .]22فرآیندهــای شیرینســازی

اســیدی و توســعه میادیــن هیدروکربنــی تــرش ارائــه

فرآیندهــای شیرینســازی گاز تــرش ،بازیافــت گوگــرد و
چالشهــای موجــود معرفــی گردنــد تــا اهمیــت موضــوع
تزریــق گازهــای اســیدی در ســازندهای زمینشناســی

تبییــن گــردد .اصــول فرآینــد تزریــق ،مالحظــات

انتخــاب مخــزن مناســب جهــت تزریــق گاز اســیدی و

ســازوکارهای ذخیرهســازی گاز اســیدی در ســازندهای

زیرزمیــن نیــز ارائــه خواهــد گردیــد.

روشهای پاکسازی و دفع گازهای اسیدی

بــه زدودن هیــدروژن ســولفید از گاز تــرش ،فــرآوری
یــا شیرینســازی گاز تــرش گفتــه میشــود .ســه

دســته کالن شیرینســازی بــا حاللهــای احیاپذیــر،

کــه گــزارش کاملــی از یافتههــای آزمایشگاهیشــان

گاز بــه کمــک غشــاء بــا گذردهــی بــاالی گاز اســیدی نیــز

وجــود دارنــد کــه در مناطــق بــا کمبــود فضــا یــا فشــار

خــوراک بــاالی  3550 kPaیــا مقــدار کربــن دی اکســید
بــاالی  %10کاربــرد دارنــد .ایــن روشهــا بــرای فشــار

جزیــی بــاالی  138 kPaاز هیــدروژن ســولفید کاربــردی
نیســتند [ .]21جــدول  1ویژگیهــای اصلــی فرآیندهــای

مختلــف شیرینســازی گاز را بــه صــورت مقایســهای

نشــان میدهــد .شــرح کامــل ایــن فرآیندهــا در مراجــع

[ 28 ،27 ،24 ،21 ،1و  ]29آورده شــده اســت.

1. Aquathermolysis
2. Thermolysis
)3. Thermochemical Sulfate Reduction (TSR
4. Scavenger
)5. Gas Technology Institute (GTI
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فشار ()kPa

اشباع با آب

اشباع با آب

پایین تا بیش از 10

جاذب 500 :تا 12000
احیاءکننده150 :

 30تا ( 60جذب)
 110تا ( 137احیا)

تا  %70حجمی به کمتر از
 %2-1حجمی

جذب شیمیایی ،پیوسته ،احیاپذیر

MEA, DEA, TEA, DGA,
DIPA, MDEA Amine Guard,
Ucarsol, Flexsorb, Gas/Spec,
AdvAmine, ADIP

خوردگی ،تخریب محلول ،کف
برجستهترین دشواریهای عملیاتی کردن ،سوختن لوله کمک گرمکن،
هدررفت آمین

مقدار آب
در
گاز خروجی

گاز اسیدی

MMSCMD

شدت جریان نوعی گاز

شرایط
نوعی
عملیاتی

دما ()C°

تغییر نوعی مقدار گاز اسیدی از
ورودی تا خروجی

نوع و سازوکار فرآیند

نامهای تجاری استفاده کننده از
این فناوری

مشخصه

آمین ها

جذب فیزیکی ،پیوسته ،احیاپذیر

Fluor Solvent, Selexol,
Rectisol, Purisol,
Estasolvan, Ifpexol,
Catasol, Morphysorb,
Selenol

خوردگی ،سایش،
ناپایداری برج ،کف
کردن

اشباع با آب

اشباع با آب

پایین تا 7

جاذب69 :
احیاءکننده 115 :تا
170

110تا 120

نزدیک به اشباع

اشباع با آب

پایین تا بیش از 10

جاذب6900 :
احیاءکننده300 :
یا کمتر

جذب 30 :تا 60
احیاء :از  315تا 350

 % 0/1تا  %2حجمی به
 50قدم حجمی (غربال
ملکولی)/کمتر از  1قدم
حجمی (کربن فعال)

بدون آب

متغیر برای غربال ملکولی

پایین تا 3

جذب 1400 :تا 6900

محیط تا ( 60جذب)

فشار کربن دی
اکسید > kPa760
به کمتر از %0/5
حجمی

جذب فیزیکی-
شیمیایی ،پیوسته،
احیاپذیر

غربالهای ملکولی ،پیوسته
،احیاپذیر /کربن فعال
عاملدارشده ،غیراحیاپذیر

Amisol, Sulfinol,
Ucarsol,
Flexsorb, Optisol

Zeochem, UOP,
Linde, Davison,
EFCO, Oxorbon

جاذبهای فیزیکی

دشواریهای مربوط تشکیل سولفید کربونیل
انتخاب حالل مناسب و اقتصادی،
به حاللهای فیزیکی و ورود ذرات جامد ریز به
حاللیت باالی هیدروکربنهای
جریان خروجی (غربال
و شیمیایی باید
سنگین در حالل
ملکولی)
لحاظ شوند.

بدون آب

متغیر بسته به چگونگی احیا

از  3تا 11

جاذب 6900 :تا 15000

 -18تا دمای محیط
 -34تا )Rectisol( -73

 5تا  %50حجمی به
فشار کربن دی اکسید > kPa
بیش از  %1/5حجمی
 350به  %1حجمی ،زدودن کامل
در یک مرحله و بیش
مرکاپتانها ،کربن دیسولفید و
از  % 0/1حجمی در دو
سولفید کربونیل
مرحله

جذب شیمیایی،
پیوسته ،احیاپذیر

,Benfield, Catacarb
GiammarcoVetrocoke,
Seaboard, Hot Pot

کربنات پتاسیم داغ

حاللهای فیزیکی

حاللهای فیزیکی-
شیمیایی

نام فرآیند و فناوری

جدول  1مشخصات کلی فرآیندهای شیرینسازی گاز ترش بهصورت مقایسهای.

تشکیل هیدرات ،عمر کوتاه
بستر با میعانات(اسفنج
آهنی)؛ آمونیاک در گاز
نهایی ،تشکیل مونوکسید
نیتروژن ،خوردگی
()Sulfacheck؛ کف کردن
(.)Chemsweet

اشباع با آب

در محلول آبی

پایین

 275تا 9750

دمای محیط

کمتر از  %0/1حجمی به  5تا
 300قدم حجمی

احتمال عبور گاز طبیعی از
غشاء ،عدم تحمل غلظت
باالی هیدروژن سولفید،
انتخاب درست سیستم
مناسب پیش فرآیندی

بدون آب

زیر اشباع تا عاری از آب

خیلی پایین تا بیش از 10

 2700تا 10000

کمتر از 60

تا  %90حجمی به %1
حجمی

نفوذ ،پیوسته

Avir, Air Products,
Cynara, duPont,
Grace, International
Permeation,
Monsanto, Separex,
Z-top, Medal

جذب شیمیایی ،پیوسته
(آرایش تقدم/تأخر ظروف
جذب) ،غیراحیاپذیر یا
احیاپذیر تا دفعات محدود

اسفنج آهنی ،هیدروکسید
سدیم

Chemsweet, Sulfa,Check, Sulfa-Scrub
SulfaTreat, PuraSpec

مواد جاذب

غشاءها

شماره  ،115بهمن و اسفند 1399
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ترکیبــات گوگــردی دیگــری نیــز شــامل مرکاپتانهــا

رهنمودهــای ارائــه شــده ،انتخــاب نهایــی و بهینهســازی

و ســولفید کربونیــل ( )COSدر غلظتهــای پاییــن در

کمــک شبیهســازهای رایانــهای صــورت میگیــرد کــه

شیرینســازی جــدا میشــوند [ .]23معیارهــای انتخــاب

شبیهســازها معرفــی خواهنــد گردیــد.

(بــا فرمــول عمومــی  ،)RSHکربــن دیســولفید (،)CS2
گاز تــرش وجــود دارنــد کــه تــا حــد زیــادی در فرآینــد

اولیــه روش مناســب شیرینســازی بــرای کاربردهــای
مختلــف شــامل دمــا و فشــار خــوراک ،غلظــت و نــوع

ناخالصیهــا ،مشــخصات گاز خروجــی ،ظرفیــت مــورد

نیــاز ،محــل و هزینــه میباشــند [ .]221شــکل  1بــر

مبنــای فشــار جزئــی گاز اســیدی در جریــان ورودی و

خروجــی ،نمــودار انتخــاب فرآینــد شیرینســازی را

در حالتــی نشــان میدهــد کــه میبایســت هیــدروژن
ســولفید و کربــن دی اکســید از گاز تــرش جــدا گردنــد.

نمودارهــای دیگــر بــر همیــن مبنــا بــرای زدودن تنهــا
هیــدروژن ســولفید ،تنهــا کربــن دی اکســید ،و زدودن

انتخابــی هیــدروژن ســولفید در مرجــع  1آورده شــدهاند.
در برخــی منابــع نمــودار انتخــاب اولیــه فرآینــد
شیرینســازی صرفــاً بــر اســاس غلظــت گاز اســیدی در

ورودی و خروجــی و بــدون در نظــر گرفتــن پارامتــر مهــم
فشــار گاز ورودی و مقــدار فشــار جزئــی گاز اســیدی در

خروجــی ارائــه گردیــده اســت [ 24و  .]25روشهایــی

بــر پایــه هــوش مصنوعــی نیــز پیشــنهاد شــدهاند

کــه قابلیــت در نظــر گرفتــن همزمــان پارامترهــای
بیشــتری را دارنــد [ .]26بــا کنارگذاشــتن گزینههــای

غیراقتصــادی ،لحــاظ کــردن یکپارچگــی بــا واحدهــای
باالدســت و پاییندســت و انتخــاب اولیــه بــه کمــک

بــا کمــک گرفتــن از مشــاورین ایــن حــوزه [ ]27و بــه

در بخــش روشهــای بازیافــت گوگــرد مهمتریــن ایــن
در پــی عملیــات شیرینســازی گاز تــرش ،جریــان گاز
اســیدی ایجــاد میشــود کــه روشهــای مختلفــی بــرای

دفــع یــا تبدیــل آن بســته بــه شــدت جریــان و مقــدار

هیــدروژن ســولفید وجــود دارد [ .]30شــکل  2رایجتریــن
گزینههــا جهــت پاکســازی و دفــع گاز اســیدی را

نشــان میدهــد .بــا افزایــش نگرانیهــای زیس ـتمحیطی

امــروزه در بیشــتر مناطــق ســوزاندن هیــدروژن ســولفید

بــا مشــعل یــا کــوره بجــز در حــد چنــد کیلوگــرم گوگــرد

در روز ممنــوع شــده اســت .بنابرایــن ،هیــدروژن ســولفید
بهدســتآمده یــا بایــد مــورد فــرآوری بیشــتر قــرار
گیــرد یــا بــه ژرفاهــای زمیــن تزریــق گــردد [ 2و .]31
روشهــای فــرآوری بیشــتر یــا بازیافــت گوگــرد یعنــی

تبدیــل هیــدروژن ســولفید بــه گوگــرد را میتــوان بــه

چهــار دســته اصلــی فرآیندهــای کالوس اصــاح شــده،
فرآیندهــای اکسیداســیون مســتقیم ،فرآیندهــای مایــع و

فرآیندهــای زیســتی تقســیم کــرد [ 31 ،30 ،2و .]32
جــدول  2مشــخصات کلــی برجســتهترین فرآیندهــای
بازیافــت گوگــرد را نشــان میدهــد .شــرح کامــل ایــن

فرآیندهــا در مراجــع  32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،21و 33

آورده شــده اســت.
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شکل  2گزینه های موجود جهت حل مشکل گازهای اسیدی.

جــدول  2مشــخصات کلــی برجســتهترین فرآیندهــای

فــرآوری گاز خروجــی واحــد کالوس حــاوی هیــدروژن

فرآیندهــا در مراجــع [ 32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،21و ]33آورده

دیســولفید و بخــار گوگــرد ،پاکســازی گاز پســماند 2نــام

بازیافــت گوگــرد را نشــان میدهــد .شــرح کامــل ایــن

شــده اســت .چرایــی محــدود کــردن فرآیندها بــه درصدهای

ســولفید ،گوگــرد دی اکســید ،ســولفیدکربونیل ،کربــن
دارد [ 29و  .]30ســه مســیر بــرای ایــن فرآیند متصور اســت.

خــاص در جــدول  ،2بیشــتر مالحظــات هزینه فرآیند اســت.

مســیر اول ادامــه واکنــش کالوس در ناحیــه دمایــی 120تــا

فرآینــد کالوس اصــاح شــده؛ یعنــی عبــور مســتقیم خوراک

فرآیندهــای تجــاری مربوطــه .)3مســیر دوم ،کاهــش تمــام

بیشــتر کارخانههــای بازیافــت گوگــرد از یکــی از ســه شــکل
(غلظــت هیــدروژن ســولفید بــاالی  ،)%40عبــور تقســیم

 150 °Cو زیــر نقطــه شــبنم اســت (بــازده  %98-99/5در

ترکیبــات گوگــردی در جریــان گاز خروجــی از واحــد کالوس

شــده خــوراک (غلظــت هیــدروژن ســولفید بیــن  %15تــا

بــه هیــدروژن ســولفید ،اســتخراج هیــدروژن ســولفید و

بــه گوگــرد دی اکســید در یــک واکنــشگاه  1کاتالیســتی

آن جهــت تبدیــل بــه گوگرد اســت (بــازده  %99/7+بــا هزینه

 )%50یــا اکسیداســیون مســتقیم (تبدیــل هیدروژن ســولفید

بهجــای کــوره) اســتفاده میکننــد [ 29و  .]33غنیســازی

برگردانــدن آن بــه ابتــدای کارخانــه کالوس یــا اکســید کردن

بــاالی عملیاتــی و اولیــه ( %80ســاخت یــک واحد باالدســتی

گاز اســیدی بــا یــک حــال گزینشــی بــا هــدف افزایــش

کارخانــه کالوس) در فرآیندهــای تجــاری مربوطــه .)4مســیر

برابــر را میتــوان قبــل از ورود گاز اســیدی بــه کارخانــه

دی اکســید ،اســتخراج گوگــرد دی اکســید و بازگردانــدن آن

غلظــت هیــدروژن ســولفید در گاز اســیدی تــا کمینــه پنــج
بازیافــت گوگــرد انجــام داد (شــکل )3و غنیســازی بــا

اکســیژن (جــدول  ،2شــکل )3بهصــورت ترکیبــی بــا هــر
ســه مــورد قابــل انجــام اســت [ .]33پیــش گرمایــش گاز
اســیدی یــا هــوا قبــل از ورود بــه کــوره معمــوالً در غلظــت

هیــدروژن ســولفید کمتــر از  %50بهخاطــر ناپایدارشــدن
شــعله مــورد نیــاز خواهــد بــود (شــکل  .)3روش بازیافــت

گوگــرد بـهکار رفتــه در تمــام پاالیشــگاههای گاز کشــور ،بــر
پایــه فرآینــد کالوس میباشــد [ 34و .]35

ســوم ،اکســید کــردن تمــام ترکیبــات گوگــردی بــه گوگــرد

بــه ابتــدای کارخانــه کالوس اســت (بــازده  %99/9بــا هزینــه

اولیــه  5میلیــون دالر و هزینــه جــاری  800هزار دالر ســاالنه
در فرآینــد ولمن-لــرد [ ]48و کلینتوکــس )[ 32و  .]33اكثر
5

6

واحدهــاي پاکســازی گاز پســماند در كشــور بــر اســاس
مســیر دوم و فرآينــد اســکات ســاخته شــدهاند [.]49

1. Reactor
)2. Tail gas clean-up (TGCU
3. MCRC, CBA, and Sulfreen
4. SCOT، Super-SCOT, Sulften, and BSR/Selectox
5. Wellman-Lord
6. Clintox
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اکسیداسیون مستقیم

-گوگرد مایع با کیفیت باال

دما در واکنشگاه تبدیل کاتالیستیبسته به فرآیند بین  177تا- 371با
کاهش دما به زیر نقطه شبنم گوگرد
هزینه اولیه بسته به ترکیب خوراک
 % 98/5تا  % 99/5بسته به
بازده بیشینه با کمینه دو واکنشگاه
بین  7/5تا  10/5میلیون دالر برای
ترکیب خوراک ورودی و شرایط
حاصل میشود .دمای واکنشگاه جذب:
ظرفیت  100تن گوگرد در روز
عملیاتی
 125تا  130و دمای واکنشگاه در حال
احیا 300 :تا -330فشار حدود فشار
محیط

غلظت هیدروژن سولفید در گازاسیدی کمتر از - %15جهت تولید
بیشینه  45تن گوگرد در روز -استفاده
بعد از واحد کالوس بهعنوان واحد
پاکسازیگازانتهایی

کالوس ،غنی شده با
اکسیژن

دما در کوره 925 :تا  1200و با حضور
آمونیاک تا  ،1350دما در مبدل
کاتالیستی اول ،320 :در مبدل دوم:
 %94/5تا  %97/5بسته به تعداد
 ،260و در مبدل سوم 220 :فشار نوعی
مبدلهای کاتالیستی و ترکیب
گاز ورودی ،158 :افت فشار گاز 30 :تا
خوراک
 ،50دمای نوعی گاز ورودی ،49 :فشار
هوای ورودی کوره معادل فشار گاز
ورودی است.

برجستهترین دشواریها و فرآیند
عملیاتی

غیر فعال شدن کاتالیستهابهخاطر ناخالصیها مخصوصا
آروماتیکها و اولفینها -پایایی
کمتر از ردیف1

[ 39و ]40

[ 37و  ،]38بروشورها و
وبسایت شرکت Linde

[]36

مطالعه بیشتر

سطح  :1افزایش ظرفیت تا %30با افزایش اکسیژن تا ( %28دستگاه
تزریق اکسیژن و سیستم کنترل
دوز اکسیژن نیاز است)-.سطح
 :2افزایش ظرفیت تا  %75با
افزایش اکسیژن تا ( %45تعویض
مشعل کوره الزم است)-سطح
 :3افزایش ظرفیت تا  %150با
افزایش اکسیژن تا ( %100الزام
تغییرات اساسی در واحد ،افزایش
یک مرحله احتراق ،دیگ بخار
تبدیل گرمای هدررفت و )....
افزایش الزامات ایمنی نسبت بهردیف-1افزایش پایداری شعله
نسبت به ردیف1

خوردگی ،تشکیل نمکهای
آمونیاک روی لولههای مبدلهای
حرارتی ،گرفتگی تجهیزات بخاطر
هزینهاولیه 10 :میلیون دالر آمریکا
رسوب گوگرد ،کاهش بازده با وجود
برای ظرفیت  100تن گوگرد روزانه
ناخالصیها در ورودی ،غیرفعال
و  %95بازده هزینهجاری :پایین با
شدن کاتالیست بخاطر وجود
احتساب بخار تولیدی
آروماتیکها در خوراک ،غیرفعال
شدن کاتالیستها بهخاطر تشکیل
برخی سولفاتها در فرآیند

هزینه

افزایش ظرفیت واحد فعلی :سطحگوگرد زرد روشن با خلوص :1زیر  200هزار دالر ،سطح  :2بین
باال -گاز خروجی یا به واحد  %95تا  %98بسته به متغیرهای
 200هزار تا  500هزار دالر بسته
رفع موانع گلوگاهی و افزایش ظرفیتپاکسازیگازپسماند میرود فرآیندی و میزان افزایش غلظت دما در کوره :باالتر از ردیف  1تا بیشینه به اندازه کارخانه هزینه غنیسازی
واحد فعلی-کاهش اندازه ،هزینههای ثابت
یا در کوره ،هیدروژن سولفید
اکسیژن که خود وابسته به
از اکسیژن برای  10تا  %40افزایش
1650
و جاری برای واحد جدید
به گوگرد دی اکسید اکسید
ترکیب گاز اسیدی است.
ظرفیت 10 ،تا  %40هزینه جاری
میشود.
ردیف  1است- .هزینه اولیه واحد
جدید تا  %35کمتر از ردیف 1

کالوس اصالح شده

گوگرد زرد روشن با %99/9خلوص-گاز خروجی یا به واحد
پرکاربردترین فرآیند بازیافت گوگرد از
پاکسازیگازپسماند میرود
گاز اسیدی حاوی هیدروژن سولفید و
یا در کوره ،هیدروژن سولفید
آمونیاک
به گوگرد دی اکسید اکسید
میشود.

کاربرد

محصول

بازده بازیافت گوگرد

شرایط عملیاتی
دما ( )°Cو فشار ()kPa
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مروری بر تزریق گازهای اسیدی ...

5

4

زیستی

فرآیندهای

مایع

فرآیندهای

تا %99/9

فرآیند

بسته به

 50تن روزانه

تا  25الی

زدودن گوگرد

محیطی-

زیست

بهلحاظ

حساس

-مناطق

گوگرد)

فروش بعنوان

بیشتر جهت

به فرآوری

صافی (نیاز

یا کیک

بشکل دوغاب

تا %99/99

و نهایتا اکسیداسیون مجدد کمپلکس فلزی با

شده با یک کمپلکس فلزی و تشکیل گوگرد،

آبی قلیایی ،واکنش هیدروژن سولفید جذب

فرآیندها :جذب هیدروژن سولفید در یک محلول

جزئی کربن دی اکسید-سه مرحله مشترک این

مشکالت عملیاتی با افزایش فشار و افزایش فشار

فرآیندهایی که فقط فاز مایع و گاز دارند-.تشدید

خوراک از هیدروکربنهای مایع-پایایی کمتر از

آمونیاک ،سیانید هیدروژن-لزوم عاری بودن

وجود برخی آالیندهها از قبیل گوگرد دی اکسید،

دمای  30تا 35

 -واکنشگاه زیستی :فشار محیط و

ورودی بین  15تا  37تنظیم میشود.

در محلول قلیایی :تا -7500دمای گاز

ورودی بین  14تا -7600فشار جذب

ظرفیت کاربرد

کمتر از ردیف  4و ردیف  1در محدوده

کاهش مییابد-.هزینههای اولیه و جاری

کالوس-هزینه اولیه و جاری با کاهش

از  517و فشار جزئی کربن دی

نسبت به ردیف -4نیاز به تجهیزات

نسبت کربن دی اکسید/هیدروژن سولفید

اکسید کمتر از  690باشد - .فشار گاز

کمتر نسبت به حالت متداول آمین/

-فشار جزئی هیدروژن سولفید کمتر

هزینه اولیه وابسته به:

خارج میگردد.

بازگردانی میشود و گوگرد ناخالص از واکنشگاه

میکنند .محلول قلیایی احیا شده ،به برج جذب

کاتالیزور واکنش زیستی تشکیل گوگرد را ایفا

در واکنشگاه با افزودن هوا ،باکتریها نقش

شده ،به یک واکنشگاه زیستی وارد میشود.

فالش تانک فشار پایین جهت خروج گازهای حل

حاوی هیدروژن سولفید پس از عبور از یک

گرفته ،هیدروژن سولفید جذب شده و محلول

برج جذب در تماس با یک محلول قلیایی قرار

گرفتگی لولهها و تجهیزات -گاز ترش در یک

از میکروارگانیسم ها بهعنوان کاتالیزور-عدم

-ایمنی باالتر نسبت به روشهای دیگر-استفاده

دمیدن هوا.

میشود.

 10تا  %36کل هزینه عملیاتی را شامل

هر تن گوگرد تولیدی است که این رقم

مورد نیاز بین  250تا  520دالر به ازای

عملیاتی :هزینه تامین مواد شیمیایی

کمتر از هزینه اولیه آمین+کالوس .هزینه

فرآیند ،بهطور تقریبی بین  20تا %50

خورنده بودن مواد مورد استفاده ،و فشار

فرآیند (تعداد تجهیز مورد نیاز) ،میزان

و کل موجودی محلول) ،پیچیدگی کل

اندازه کارخانه (شدت جریان چرخشی

نه چندان مطلوب-افزایش هزینه عملیاتی با

-گرفتگی بهخاطر گوگرد و حضور فازهای متنوع

برجستهترین دشواریها و فرآیند عملیاتی

در فرآیند-تولید گوگرد با رنگ مغایر و کیفیت

هزینه

-هزینه مواد شیمیایی به مراتب پایینتر

ورودی

تا 8000

تا  :Sulfint HP 82طراحی شده

در جریان

-بیوگوگرد

کیک صافی

دوغاب مایع یا

از محیطی تا  ،13900دما از 49

میتواند باشد :CrystaSulf.فشار

برای گازهای فشار باال ،فشار جذب

کمتر از %10

سولفید

هیدروژن

در روز-مقدار

بهصورت

 0/2تا  25تن

-گوگرد

محیطی تا  ،2900دما از  43تا ،60
دمای خوراک ورودی از  24تا 54

تولیدی بین

-مقدار گوگرد

دما از  4تا  :60Sulferoxفشار از

دما ( )°Cو فشار ()kPa

 :LO-CATفشار از خالء تا ،6900

کاربرد

محصول

گوگرد

بازیافت

بازده

شرایط عملیاتی

ادامه جدول  2مشخصات کلی فرآیندهای بازیافت گوگرد

[ 46و ]47

[]45 -41

مطالعه بیشتر
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شکل  3راهنمای انتخاب اولیه فرآیند بازیافت گوگرد [ 29و .]33

انتخــاب روش مناســب بازیافــت گوگرد ،بســتگی بــه ترکیب

قیمــت گوگــرد بــه حــدود  100دالر ،کامـ ً
ا زیــر حــد قیمت

دســتیابی ،ظرفیــت مــورد نیــاز ،محــل ســاخت کارخانــه ،و

گوگــرد ( 150تــا  200دالر) گردیــده اســت.

خــوراک ،مقادیــر گاز اســیدی ،مشــخصات نهایــی جهــت

اقتصــادی بــرای بهصرفــه بــودن فرآیندهــای بازیافــت

الزامــات زیســت محیطــی دارد [ 9و  .]30بــه عنــوان یــک

امــروزه فرآیندهــای بازیافــت گوگــرد اقتصــادی نیســتند

ماهیــت ایــن شــکل و معیارهــای انتخــاب اولیــه فرآیندهــا

ناگزیــر ایــن روشهــا میتــوان بــه عــدم تبدیــل

اســت و تنهــا در حــدود ارقــام بــکار رفتــه تفاوتهایــی

ســوزاندن حجــم تبدیــل نشــده) ،انتشــار مقادیــر زیــاد

و همچنیــن طراحــی و بهینهســازی پارامترهــای مختلــف

بــزرگ گوگــرد بهخاطــر کــم شــدن تقاضــا ،و انتشــار گــرد

اســت .از معروفتریــن شبیهســازهای تجــاری

اشــاره کــرد .گزینــه جایگزیــن ،فشردهســازی و تزریــق

شیرینســازی گاز تــرش و فرآیندهــای بازیافــت گوگــرد

بــه لحــاظ هزینــه اولیــه و عملیاتــی حــدود  %60واحــد

انتخــاب اولیــه میتــوان از شــکل  3اســتفاده کــرد [.]33

و مشــکالت مختلــف فرآینــدی دارنــد .از دیگــر مشــکالت

(محورهــای افقــی و عمــودی) در منابــع مختلــف یکســان

صددرصــدی هیــدروژن ســولفید بــه گوگــرد (لــزوم

دیــده میشــود [ 30 ،29و  .]33جهــت انتخــاب نهایــی

کربــن دی اکســید در هواکــره ،بوجــود آمــدن تلهــای

فرآینــد ،نتایــج شبیهســازیهای رایانــهای تعیینکننــده

گوگــرد در فضــا و مشــکالت زیس ـتمحیطی ناشــی از آن

بــرای انتخــاب ،طراحــی و بهینهســازی فرآیندهــای

گاز اســیدی بــه ســازندهای زمیــن شناســی اســت کــه

میتــوان بــه ســیمتری  1از شــلمبرژر ،2هایســیس  3از

کالوس هزینــه در بــردارد [.]51

اســپنتک ،4پرومکــس  5از بــیآرای ،6و پروتریــت  7از او-

جــی تریــت 8اشــاره کــرد.

میــزان تولیــد گوگــرد در ســال  2019به تفکیک کشــورهای

مختلــف دنیــا در شــکل  4آورده شــده اســت [ .]50کشــف
و توســعه میادیــن بــزرگ گاز تــرش در ســالهای اخیــر

منجــر بــه عرضــهی باالتــر نســبت بــه تقاضــا و کاهــش

1.Symmetry
2. Schlumberger
3. Hysys
4. AspenTech
5. ProMax
)6. Bryan Research and Engineering (BR&E
7. ProTreat
)8. Optimized Gas Treating (OGTrt
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شکل  4میزان تولید گوگرد بر حسب  1000تن در سال  2019با قیمت متوسط هر تن گوگرد 100دالر آمریکا [.]50

از نظــر زیســت محیطــی بــا حــذف انتشــار گازهــای اســیدی

بــه مقــدار دمــا کاهــش مییابــد .در ایــن نقطــه ،گاز اســیدی

بــاال بــردن فشــار مخــازن هیدروکربنــی و ازدیــاد برداشــت بــه

افزایــش فشــار بخاطــر جاذبه مولکولــی بین ترکیبــات قطبی،

در هواکــره بســیار مطلــوب بــوده و میتوانــد باعــث حفــظ یــا
روش تزریــق امتزاجــی بــا نفــت گــردد .در صــورت عــدم امکان

انتقــال آســان گوگــرد تولیــدی یــا حساســیتهای بــاالی

زیســت محیطــی (الــزام آالیندگــی صفــر) ،تنهــا گزینــه تزریق

گازهــای اســیدی بــه ژرفاهــای زمیــن خواهــد بــود [ 2و .]5
تزریق گازهای اسیدی به سازندهای زمینشناسی

جریــان گاز اســیدی اشــباع از آب ( 2تــا  %6آب) ،کارخانــه
شیرینســازی گاز را در فشــار  35تــا  70 kPaتــرک کــرده و

ســرد میشــود ،ســپس فشــرده و آب زدایــی شــده ،بــه کمک

خطــوط لولــه بــه چــاه تزریقــی منتقــل میشــود و بــه مخزن
تزریــق میگــردد .گازهــای اســیدی در دماهــای تــا 10 °C

بــرای کربــن دی اکســید و  30 °Cبــرای هیــدروژن ســولفید

حتــی در عــدم حضــور آب آزاد ،تشــکیل هیــدرات میدهنــد.
لــذا نگــه داشــتن دمــا بــاالی ( 35 °Cشــکل  )5از گرفتگــی

خطــوط لولــه و چــاه تزریقــی ،همچنیــن خرابی ماشینفشــار

 1جلوگیــری میکنــد .حاللیــت آب در گاز اســیدی بــا افزایش
فشــار تــا نقطـهی حاللیت کمینــه در بــازه  3تا  8 MPaبســته

تبدیــل بــه مایــع چــگال میشــود .از ایــن نقطــه بــه بعــد بــا

حاللیــت آب افزایــش مییابــد .از ایــن ویژگــی در آبزدایــی

از گاز اســیدی طــی فرآینــد فشــرده کــردن آن از 100 kPa
تــا  8الــی  10 MPaاســتفاده میشــود .معمــوالً غلظــت آب

در گاز اســیدی بــه کمتــر از  0/5درصــد مولــی میرســد
(خنکســازی میانمرحلــهای در شــکل  .)2مقــدار فشــار

تزریــق بســتگی بــه فشــار مخــزن ،خــواص زمینشــناختی
مخــزن و شــدت جریــان تزریــق دارد .بــا بدســت آمــدن

فشــار تزریــق ،انــدازه و تعــداد مراحــل ماشینفشــار محاســبه

میگــردد .بهمنظــور جلوگیــری از حفرهزایــی ،گاز اســیدی

حیــن فشــرده شــدن نبایــد وارد ناحیــه دوفــازی نمــودار فازی
گــردد .معمــوالً تــا مرحلــه چهــارم فشردهســازی (فشــار بیــن
 3تــا  ،)5 MPaاگــر ناخالصــی وجــود نداشــته باشــد آبزدایی

از گاز اســیدی کامــل میگــردد .در بیشــتر مــوارد آب زدایــی

بــه همیــن شــیوه صــورت میگیــرد و در برخــی مــوارد نیــز

بســته بــه ضــرورت در نقطــه حاللیــت کمینــه از سردســازی،
تــری اتیلــن گالیکــول (خشــک کــن مایــع) یــا خش ـککن

خشــک ماننــد ســیلیکاژل یــا غربــال مولکولــی اســتفاده

میشــود [ 5و .]52

شکل 5شرایط عملیاتی متداول در تزریق گاز اسیدی بههمراه سیکل فشردهسازی و زدایش آب ،و شرایط تشکیل هیدرات [.]52
1.Compressor
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ســه عامــل مهــم انتخــاب یــک مخــزن مناســب جهــت
تزریــق گازهــای اســیدی ،قابلیــت محــدود نگــه داشــتن

مخــزن ،تزریقپذیــری ،و چگونگــی برهمکنــش ســنگ

و ســیال مخــزن بــا گاز اســیدی میباشــد .فاصلــه

اقتصــادی محــل تزریــق از ماشــینهای فشــار ،نگهــداری
از منابــع انــرژی ،معدنــی و طبیعــی ،و امنیــت عمومــی

حیــن تزریــق نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
آبدههــای بــزرگ ،مخــازن تخلیــه شــده ،مخــازن تــرش

درحــال تولیــد و مخــازن گاز متــان در الیههــای ذغــال
ســنگ گزینههــای مناســبی بــرای تزریــق هســتند [،2

 52و .]53

در مخــازن تخلیــه شــده ،احتمــال وجــود تجهیــزات

ســرچاهی ،چــاه تزریقــی و خطــوط لولــه باالســت .ایــن
مخــازن جهــت نگهداشــت گاز اســیدی نســبت بــه دیگــر

گزینههــا مطمئنتــر هســتند .دادههــای زمینشناســی
زیــادی از ایــن مخــازن در دســترس اســت و انــدازه و
فشــار اولیــه مخــزن مشــخص اســت .احتمــال ازدیــاد

برداشــت حیــن تزریــق نیــز وجــود دارد .بــا پیشــرفت
فنــاوری وضعیــت ایــن مخــازن بــه تولیــد اقتصــادی

تغییــر میکنــد ،لــذا در برخــی نواحــی تزریــق گازهــای
اســیدی بــه مخــازن تخلیــه شــده نوعــی هدررفــت منابــع

قابــل تولیــد در آینــده بــوده و ممنــوع اســت [ .]5احتمــال
هجــوم گاز بــا هیــدروژن ســولفید بــاال نیــز در چاههــای
تولیــدی وجــود دارد .بــا تزریــق در الیــ ه نفتــی یــا گاز
میعانــی تخلیهشــده زیــر نقطــه شــبنم ،بهعلــت حضــور

هیدروکربــن مایــع بــدام افتــاده در ایــن مخــازن ممکــن
اســت بــا مشــکالتی از قبیــل تــورم فــاز مایــع ،اثــرات

نامطلــوب تراوایــی نســبی و رســوب آســفالتین مواجــه
شــویم [.]54

گاز اســیدی حاللیــت باالیــی در آبدههــای عمیــق و

شــور دارد .ایــن آبــده هــا بــرای مصــارف عمومــی و

کشــاورزی نامناســب بــوده و بــا گســتردگی زیــاد قابلیــت

ذخیرهســازی مقادیــر باالیــی از گاز اســیدی را دارنــد .بــا
حضــور ایــن الیههــا در بیشــتر نواحــی ،احتمــال اینکــه

شماره  ،115بهمن و اسفند 1399
بتوانیــم چــاه تزریقــی را در محــل فــرآوری گاز حفــر
کنیــم ،بــاال م ـیرود [ .]5از مشــکالت تزریــق در آبدههــا
میتــوان بــه اثــرات نامطلــوب تراوایــی نســبی ،نیــاز بــه

دانســتن دقیــق میــزان حاللیــت گاز اســیدی در آب و
دشــواریهای مربــوط بــه حاللیــت و رســوب مرتبــط

بــا تشــکیل ســولفوریک اســید و کربنیــک اســید اشــاره

کــرد [ .]55مخــازن گاز متــان در الیههــای ذغــال ســنگ

میــل ترکیبــی باالیــی بــا گاز اســیدی بهویــژه کربــن دی

اکســید داشــته و ظرفیــت باالیــی در جــذب ســطحی ایــن

گازهــا بهخصــوص در انــواع شــکافدار دارنــد [.]5
قابلیت محدود نگه داشتن مخزن

اینکــه یــک مخــزن تــا چــه حــد قابلیــت نگهداشــت

گاز اســیدی بــرای طوالنــی مــدت را داشــته باشــد تابــع

ظرفیــت حجمــی مخــزن و شــرایط پوشســنگ اســت.

یکپارچگــی ،عــدم نشــتی و تکمیــل چاههــای ناحیــه
تزریــق بــا ســیمان مقــاوم بــه کربــن دی اکســید نیــز بایــد

لحــاظ شــود .مقــدار حجــم مخــزن و مرزهــای آن بایــد

بهگونــهای باشــند کــه ســیال تزریقــی بــه ســازندهای
دیگــر یــا ســطح نشــت نکنــد [ .]2حاللیــت و تراکــم
پذیــری غیرایــدهآل گاز اســیدی و واکنــش بــا ســنگ و
ســیال مخــزن موجــب پیچیدگیهایــی در محاســبات

ظرفیــت حجمــی مخــزن میگــردد .گاز اســیدی حاللیــت

باالتــری در آب در مقایســه بــا گازهــای هیدروکربنی دارد.

اینکــه بهخاطــر متــورم شــدن ســیال مخــزن بــه جهــت
حاللیــت بــاالی گاز اســیدی در آن ظرفیــت حجمــی
مخــزن چگونــه تغییــر کنــد ،کامــ ً
ا بســتگی بــه فشــار
مخــزن ،فشــار تزریــق ،ترکیــب گاز اســیدی و نــوع ســیال
مخــزن دارد کــه شــیوه ایــن تغییــرات در آزمایشــگاه بــا

انجــام آزمایشهــای چگونگــی تغییــر میــزان حاللیــت
و ضریــب حجمــی بــا فشــار در دمــای مخــزن بررســی
میگردنــد [ .]55پوشســنگ بایــد تراوایــی مطلــق

مایــع کمتــر از  1 nDداشــته باشــد ،فشــار آســتانه ورود

گاز بــه پوشســنگ در حالــت اشــباع بــا آب بزرگتــر از
 7000 kPaبــوده و فاقــد هرگونــه شــکاف عمــودی ناشــی

از تنشهــای زمینســاختی باشــد [ .]54ضخامــت الیــه،

احتمــال شکســت و میــزان گســتردگی پوشســنگ نیــز

مروری بر تزریق گازهای اسیدی ...
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بــه کمــک دادههــای زمینشناســی و در آزمایشــگاه

بررســی میگــردد [.]2

تســتهای آزمایشــگاهی قبــل از تزریــق بــه منظــور

اطمینــان از ســازگاری گاز اســیدی بــا ســنگ و ســیال

تزریقپذیری

بایــد مشــخص گــردد آیــا امــکان تزریــق شــدت جریــان

مــورد نظــر در شــرایط درون چاهــی وجــود دارد یــا خیــر.

شــدت جریــان تزریــق وابســته بــه خــواص ســنگ (عمدتـاً

تراوایــی) و خــواص ســیال (عمدتــاً گرانــروی) اســت و

میــزان آن بــا انجــام یــک تســت تزریقپذیــری مشــخص

میگــردد .بســته بــه اینکــه در شــرایط تزریق ،گاز اســیدی
مایــع یــا گاز باشــد ،میتــوان از آب یــا نیتــروژن بــه عنوان

ســیال تســت اســتفاده کــرد و ســپس بــا نوشــتن معادلــه

دارســی تزریقپذیــری را بهدســت آورد .بــه عنــوان یــک

راه ســریع بــرای تخمیــن خــواص فیزیکــی و محاســبات
تعادلــی گاز اســیدی میتــوان از نرمافــزار آکوالیبریــوم

1

اســتفاده کــرد [ 57 ،56و  .]58گرانــروی گاز اســیدی

کمتــر از گرانــروی آب اســت ،لــذا همــواره در یــک افــت
فشــار ثابــت شــدت جریــان تزریــق و تزریقپذیــری بــرای

گاز اســیدی بزرگتــر از آب خواهــد بــود .گرچــه شکســته
شــدن ســازند باعــث بهبــود تزریقپذیــری میشــود امــا
مشــکالت مربــوط بــه نگهداشــت گاز اســیدی باعــث شــده
تــا حتــی نزدیــک شــدن فشــار تزریــق بــه فشــار شکســت

ســازند در کلیــه مجوزهــای تزریــق گاز اســیدی ممنــوع

باشــد [ .]2بیشــینه فشــار تزریــق نبایــد از  80تــا %90

گرادیــان شکســت ســنگ مخزن/پــوش ســنگ بیشــتر
شــود .شــکافهای طبیعــی در ســنگ مخــزن گرچــه
میتواننــد بخصــوص در ســنگهای بــا تراوایــی پاییــن

باعــث بهبــود تزریقپذیــری شــوند امــا خــود عاملــی بــرای
انتشــار ســریع و گســترده گاز اســیدی در مخــزن خواهنــد

بــود ،لــذا الزم اســت ایــن اثــرات مثبــت و منفــی توســط
شبیهســازهای عــددی و مــدل زمینشناســی دقیــق از

ناحیــه تزریــق بــرای تخمیــن ســرعت و گســتره ســطحی
انتشــار گاز اســیدی حیــن عملیــات تزریــق بررســی

گردنــد [ .]54در مــورد مخــازن تخلیــه شــده ،بیشــینه
فشــار مجــاز تزریــق ،کمتــر یــا مســاوی فشــاراولیه مخــزن

اســت [.]52

چگونگی برهمکنشهای سنگ و سیال مخزن با گاز اسیدی

مخــزن انجــام میشــوند .عــدم ســازگاری بــا ســنگ یــا

ســیال مخــزن میتوانــد منجــر بــه طیــف گســتردهای از
آســیبهای ســازند گــردد.

ساز و کارهای ذخیرهسازی گازهای اسیدی در سازندهای
زمینشناسی

ســاز و کارهــای مختلفــی منجــر بــه ذخیرهســازی نهایــی
گاز اســیدی در ســازندهای ژرف و تــراوا میگردنــد .ایــن

ســاز و کارهــا ناشــی از بدامافتــادن فیزیکــی و واکنشهای

ژئوشــیمیایی مختلــف بیــن گاز اســیدی تزریقــی و ســنگ
مخــزن در دامنــهای گســترده از زمــان پــس از تزریــق

هســتند [ .]62 -59بــدام افتــادن فیزیکــی مشــتمل بــر

ســاز و کارهــای تلــه ســاختاری (هیدرودینامیکــی) و گاز

باقیمانــده (تلــه موئینــه) ،بــه فرآیندهایــی اشــاره دارد کــه
معمــوالً در دوره زمانــی کمتــر از یــک قــرن واقع میشــوند

و گاز اســیدی ماهیــت فیزیکــی خــود را پــس از تزریــق

حفــظ میکنــد .بــدام افتــادن ژئوشــیمیایی مشــتمل بــر
ســاز و کارهــای حاللیــت و تبدیــل بــه مــواد معدنــی،

زمانــی رخ میدهــد کــه ماهیــت فیزیکــی و شــیمیایی

گاز اســیدی بهخاطــر قــرار گرفتــن در یــک ســری

واکنشهــای ژئوشــیمیایی بــا شــورآب و ســنگ مخــزن
تغییــر کــرده و دیگــر بــه عنــوان فــاز مســتقل بــه صــورت
ســاکن یــا پویــا وجــود نداشــته باشــد .ســاز و کارهــای

ژئوشــیمیایی در مــدت زمانــی طوالنــی پــس از تزریــق
اتفــاق میافتنــد و باعــث افزایــش ظرفیــت ذخیرهســازی

میگردنــد [ .]60مقــدار زیــادی از گاز اســیدی بهصــورت

آزاد قابــل ذخیرهســازی اســت ،مقــداری از آن ممکــن
اســت در آب ســازند بهصــورت حــل شــده باقــی بمانــد

و مقــداری از آن بــا کانیهــای معدنــی مخــزن واکنــش
دهــد .نهایتـاً پیشبینــی میشــود گاز اســیدی در مخــزن
محــدود شــده و طــی زمانهــای طوالنــی زمینشناســی

بــه اشــکال پایــدار کربــن یــا گوگــرد تبدیــل شــود [.]61
ســاز و کارهــای مختلفــی کــه باعــث ذخیرهســازی گاز
1. AQUAlibrium
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اســیدی میگردنــد ممکــن اســت بطــور همزمــان یــا

نیروهــای موئینــه نســبت بــه نیروهــای شــناوری [ ]60و

تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .اثــرات متقابــل ســاز و کارهــا بــر

مخــزن [ ،]59بــه نظــر میرســد تلــه موئینــه نســبت بــه

در دورههــای زمانــی مختلــف ظرفیــت ذخیــره مخــزن را

نگرانیهــا از احتمــال تأثیــر گاز اســیدی بــر پوشســنگ
تلــه ســاختاری ســاز و کاری کاراتــر [ ،]60ســریعتر و

یکدیگــر پیچیــده اســت ،بــا گــذر زمــان تغییــر میکنــد و
کام ـ ً
ا وابســته بــه شــرایط محــل تزریــق میباشــد [.]60

مطمئنتــر [ ]61جهــت ذخیرهســازی گاز اســیدی در

ساز و کارهای فیزیکی ذخیرهسازی گاز اسیدی

مطالعــات شبیهســازی ،ســاز و کار گاز باقیمانــده تأثیــر

ساز و کار تله ساختاری (هیدرودینامیکی)

گاز اســیدی بیدرنــگ پــس از تزریــق ،ســیال ســازند

را جابهجــا کــرده و بهخاطــر نیــروی شــناوری بــه بــاال

حرکــت میکنــد تــا بــه پاییــن ســاختار کمتــراوا ماننــد

پوشســنگ یــا گســل برســد (تلــه ســاختاری ،ذخیــره

پــس از تزریــق) .گرچــه وجــود پوشســنگ ناتــراوا و
غیرواکنشــگر بــا گاز اســیدی بــه همــراه وجــود تلههــای

ســاختاری جهــت ذخیرهســازی گاز اســیدی ضــروری
اســت [ 59و  ،]60مطالعــات اخیــر پیشــنهاد میکننــد

مقیــاس زمانــی کوتــاه مــدت باشــد .بــا توجــه بــه نتایــج

بــزرگ و قابــل توجهــی در ذخیرهســازی گاز اســیدی
داشــته و از بیــن پارامترهــای مختلــف ،شــدت جریــان
تزریــق ،ناهمگونــی ســنگ مخــزن و نســبت نیروهــای

حاصــل از گرانــروی بــه نیروهــای گرانشــی بیشــترین
تأثیــر را بــر مقــدار اشــباع گاز باقیمانــده بهخاطــر تلــه

موئینــه دارنــد [.]62

ساز و کارهای ژئوشیمیایی ذخیرهسازی گاز اسیدی
ساز و کار حاللیت

حیــن مهاجــرت گاز اســیدی در ســازند تــا  %30از گاز

اگــر تزریــق گاز اســیدی در فاصلــه مناســبی از مرزهــای

تزریقــی بــه صــورت دائمــی از طریــق نفــوذ مولکولــی

ســاختاری بــا ویژگیهــای ذکــر شــده کاهــش مییابــد

[ .]65ایــن فرآینــد بســیار آهســته بــوده و حــل شــدن

مخــزن یــا آبــده صــورت گیــرد ،نیــاز بــه وجــود تلههــای

[.]61

ساز و کار گاز باقیمانده (تله موئینه)

ســیال مخــزن کــه ابتــدا توســط گاز اســیدی جابجــا شــده

بــود ،بــا بــاال رفتــن گاز اســیدی بهخاطــر اختــاف چگالــی
یــا حرکــت افقــی گاز اســیدی در مخــزن بــه دلیــل نیروی
حاصــل از گرانــروی  1تمایــل دارد بــه جــای اولیــه خودش

بازگــردد کــه حیــن ایــن بازگشــت مقــداری گاز باقیمانــده
تحــت تأثیــر نیروهــای موئینــه و بهخاطــر پدیــده

هیســترزیس  2در حفــرات ســنگ بــدام افتــاده و ذخیــره

میگــردد (ســاز و کار گاز باقیمانــده یــا تلــه موئینــه) [60

و  .]61مقــدار اشــباع گاز باقیمانــده بهخاطــر تلــه موئینــه

بیــن  15تــا  ]59[ 25و الــی  ]62[ %28فــارغ از مقــدار
چگالــی و گرانــروی گاز اســیدی و تنــش بیــن ســطحی

گــزارش شــده اســت .ســاز و کار گاز باقیمانــده نســبتاً
ســریع بــوده و رخــداد آن در آزمایشهــا در مقیــاس

مغــزه در بازههــای زمانــی از چندیــن روز تــا چندیــن
مــاه گــزارش شــده اســت [ 63و  .]64نظــر بــه برتــری

[ ]62در آب ســازند حــل میشــود (ســاز و کار حاللیــت)
کامــل گاز اســیدی در آب ممکــن اســت هــزاران ســال

طــول بکشــد [ .]62از مزایــای حــل شــدن گاز اســیدی

در ســیال مخــزن میتــوان بــه از بیــن رفتــن امــکان

بــاال رفتــن گاز اســیدی بهخاطــر نیــروی شــناوری [59
و  ،]60عــدم امــکان نشــت گاز اســیدی پــس از انحــال
در ســیال مخــزن [ ]59و افزایــش ظرفیــت ذخیرهســازی
گاز اســیدی [ ]62اشــاره کــرد .بــا حــل شــدن کربــن دی

اکســید در آب ســازند ،آب اشــباع از کربــن دی اکســید،
از آب ســازند تــا حــد  %1ســنگینتر میشــود [ .]62بــا

جابجایــی آب اشــباع از گاز اســیدی بــه پاییــن مخــزن

بخاطــر گرانــش ،امنیــت ذخیرهســازی افــزون میگــردد

و بهخاطــر امتــزاج بهتــر آب ســازند و گاز اســیدی ،گاز
اســیدی بیشــتری در آب ســازند حــل میشــود [.]60
افزایــش غلظــت هیــدروژن ســولفید [ ،]53افزایــش فشــار
تمــاس گاز اســیدی و آب ســازند تــا فشــار بحرانــی
1. Viscous Force
2. Hysteresis
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مخلــوط گاز اســیدی [ ،]53کاهــش دمــای تمــاس گاز

هســتند .ســرعت واکنــش مــواد معدنــی در آبــی کــه در

و  ]61منجــر بــه افزایــش حاللیــت گاز اســیدی در آب

درجــه اســیدی ،و غلظــت دیگــر مــواد معدنــی میباشــد.

اســیدی بیشــتر شــود ،حاللیــت گاز اســیدی در آب تغییــر

در دماهــای باالتــر از  250 °Cبهمنظــور شبیهســازی

اســیدی و آب ســازند [ ]60و کاهــش شــوری آب [60

میگردنــد .اگــر فشــار از فشــار بحرانــی مخلــوط گاز
چندانــی نخواهــد کــرد [.]53
ساز و کار تبدیل به مواد معدنی

حین حل شــدن گاز اســیدی در آب مخــزن و در دورههای
زمانــی پــس از آن ،در پــی واکنشهــای شــیمیایی بیــن
گاز اســیدی محلــول در آب ســازند و کانیهــای ســنگ

مخــزن ،رســوبات گوگــردی و کلســیمی تشــکیل شــده و
گاز اســیدی بــرای همیشــه و در پایدارتریــن حالــت در

ســازند ذخیــره میگــردد (ســاز و کار تبدیــل بــه مــواد
معدنــی) [ 60و  .]62ایــن ســازوکار وابســته بــه نــوع

کانیهــای ســنگ ،فشــار گاز ،دمــا و تخلخــل اســت [.]60
بــه دلیــل بســیار کنــد بــودن ایــن ســاز و کار در دماهــای
معمــول مخــازن ذخیرهســازی [( ]59بیــن هــزار تــا ده

هــزار ســال تخمیــن مطالعــات مختلــف شبیهســازی
[ ،)]66ممکــن اســت ســاز و کار تبدیــل بــه مــواد
معدنــی در مطالعــات شبیهســازی تزریــق گاز اســیدی

در نظــر گرفتــه نشــود [ .]5مدلســازی ژئوشــیمیایی

واکنشهــای محتمــل گاز اســیدی بــا ســنگ مخــزن در
ارائــه پیشبینــی درســت از موفقیــت نهایــی پروژههــای

برگیرنــده کربــن دی اکســید اســت تابعــی از دمــا ،فشــار،
مطالعــات ذخیرهســازی در ســنگهای مختلــف مخزنــی

شــرایط دمایــی مخــازن زمیــن گرمایــی ،نشــان از امــکان

تبدیــل دی اکســید کربــن بــه کربناتهــای آهن-کلســیم
و تبدیــل هیــدروژن ســولفید بــه آهــن ســولفید طــی

چندیــن روز در دمــای بــاال دارنــد [.]68
نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مشــکالت زیــاد فرآیندهــای شــیمیایی
بازیافــت گوگــرد و عــدم جذابیــت اقتصــادی ایــن

روشهــا ،همچنیــن ظرفیــت پاییــن تبدیــل هیــدروژن

ســولفید بــه گوگــرد در فرآیندهــای زیســتی ،راهــکار
عملــی و جــذاب بــه لحــاظ اقتصــادی و زیســت محیطــی،
تزریــق گازهــای اســیدی بــه ســازندهای زمینشناســی

اســت کــه نــه تنهــا باعــث حفاظــت از محیــط زیســت
در مقابــل انتشــار گازهــای ســمی و گلخانــهای خواهــد

شــد ،بلکــه فرصتهــای جدیــدی در زمینــه ازدیــاد

برداشــت مخــازن نفــت و گاز ارائــه خواهــد کــرد.
آبدههــای بــزرگ ،مخــازن تــرش در حــال تولیــد،
مخــازن هیدروکربنــی تخلیهشــده ،و مخــازن گاز متــان

ذخیــره ســازی گاز اســیدی ضــروری اســت ،چــرا کــه ایــن

در الیههــای ذغــال ســنگ گزینههــای مناســبی جهــت

تراوایــی ســنگ مخــزن میگــردد [ ،]60و برخــی از ایــن

ظرفیــت حجمــی مخــزن ،میــزان گســتردگی و مقاومــت

واکنشهــا باعــث تغییــرات قابــل توجهــی در تخلخــل و

تزریــق گاز اســیدی هســتند .قبــل از تزریــق الزم اســت

واکنشهــا زیانبــار بــوده و بــه مهاجــرت گاز اســیدی

پوشســنگ ،تزریقپذیــری ســازند ،رفتــار فــازی و

واکنشهــای شــیمیایی محتمــل بیــن کربــن دی

مخــزن در آزمایشــگاه بررســی گردنــد .بــه دلیــل ماهیــت

کمــک میکننــد [ .]62خالصــهای از برجســتهترین

اکســید ،شــورآب و ســنگ مخــزن ،و ســرعت معمــول ایــن

واکنشهــا در منابــع آورده شــده اســت [ 66و  .]67بیشــتر

کانیهــای معدنــی بهدس ـتآمده بــر اثــر ایــن واکنشهــا

شــامل ســیلیکاتها ،آلومینوســیلیکاتها و کربناتهــا

چگونگــی برهمکنــش گاز اســیدی بــا ســنگ و ســیال
خورنــده و متفــاوت گازهــای اســیدی ،طرحهــای روتیــن
آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه در مهندســی نفــت

بــرای گازهــای اســیدی قابــل اجــرا نبــوده و مالحظــات

خــاص ایمنــی و فنــی بایــد لحــاظ گردنــد.
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Introduction
Any natural gas that has hydrogen sulfide (H2S) content
higher than the specified limit -typically four ppm of
H2S at ambient temperature and pressure- is called
sour gas [1]. This limit is different in different areas
and applications. Any gas mixture of H2S and carbon
dioxide (CO2), which usually contains small amounts
of hydrocarbon gases and water vapor, is called “acid
gas” [2]. Under environmental conditions, H2S is
odorless, colorless, flammable (if ignited, it explodes),
and is highly toxic. At 500 ppm, it is lethal for a few
minutes if inhaled, and concentrations above 1000
ppm lead to immediate death [3]. The most common
challenge in sour gas development, production, and
processing is acid gas severe corrosion in the presence
of water and its lethality, making processes complicated
and costly. The increase in H2S concentration during
production over time due to sulfate-reducing bacteria
activity or H2S liberation from formation water with
pressure decrease is another challenge that should
be considered in primary equipment design [4]. The
source of H2S in sour reservoirs can be geochemical
or from bacterial activity [5]. During thermal EOR,
thermochemical changes in reservoir rock and fluid
may cause acid gas release [6]. In addition to the sour
hydrocarbon reservoirs, a large portion of the H2S and
CO2 emitted is due to industrial activities in power
plants, iron and steel plants, and oil refineries [7].
In the following, we will introduce the processes of
sour gas sweetening and sulfur recovery, along with
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their limitations and drawbacks. Afterwards, we aim
to explain the theoretical foundations of acid gas
injection, trying to make the growing importance of
research in this area clear.
Methods of Acid Gas Removal and Disposal
H2S removal from sour gas is called sour gas
processing or sweetening. At a glance, there are
three main categories of sweetening processes, with
regenerative solvents, with non-regenerative solvents
(scavengers), and through membranes. When natural
gas is slightly sour, usually at concentrations below
200 ppm of H2S and less than 100 kg of sulfur per day,
it is more economical to use scavengers. They react
with H2S and get consumed [8].
The most common regenerative chemical solvents
are Alkanolamines. Amines are weak organic bases
that react with acid gas to form unstable salts at low
temperatures. Then, at high temperatures and low
pressures, the solvent is regenerated by changing the
direction of the reactions, creating a troublesome acid
gas flow [9]. Figure 1 schematically shows the most
common options for the conversion and disposal of
acid gases.
In the past, it was possible to burn H2S in a flare (Figure
1), but with increasing environmental concerns, it is
now banned in most areas. Therefore, the resulting
H2S must either be further processed or injected into
the geological formations [1,10].
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Fig. 1 Options of acid gas conversion and disposal.

Further processing of acid gas, i.e. sulfur recovery,
can be divided into four main categories: (1) modified
Claus process, (2) direct oxidation processes, (3) liquid
processes, and (4) biological processes [1,10,11]. The
main drawbacks and operational problems encountered
during chemical sulfur recovery processes include
corrosion, the formation of ammonia salts on heat
exchanger pipes, clogging of equipment due to sulfur
deposition, reduction of efficiency due to impurities in
the feed, deactivation of the catalyst due to aromatics
in the feed, and deactivation of the catalysts due to the
formation of some sulfates.
The amount of production and average price of sulfur
in 2019 in different countries of the world is given
in Figure 2 [12]. The price of sulfur has decreased in
recent years to well below the economical price limit
for sulfur recovery processes due to the excess supply
of sulfur because of extensive sour gas fields discovery
and development [1].

and environmentally-friendly alternative is to compress
and inject acid gas into geological formations, which
could also lead to enhanced oil recovery through
miscible displacement.
Acid Gas Injection into Geological Formations
The acid gas stream saturated with water (2 to 6
percent) leaves the regeneration unit of sour gas
sweetening plant at a pressure of 35 to 70 kPa. It gets
cooled, compressed, and dehydrated, then transferred
to the injection well through pipelines (Figure 3).

Fig. 3 Exemplary acid gas injection operating conditions
showing the compression, dehydration cycle, and injection,
with regard to the acid gas phase and hydrate forming conditions [13].

Fig. 2 Sulfur production worldwide in 2019, by country (in
1,000 metric tons) [12].

Various operational problems, lack of 100% conversion
of H2S to sulfur, the formation of enormous sulfur
mounds due to the reduced demand and dispersion of
sulfur dust in the air, and environmental problems are
inevitable in sulfur recovery processes. An economic

H2S and CO2 form hydrates at temperatures up to 10
o
C for CO2 and 30 oC for H2S even in the absence of
free water, so keeping the temperature above 35 oC
(Figure 3) prevents clogging of pipelines, injection
wells, and compressor failure. The solubility of
water in acid gas decreases by increasing pressure
to a minimum solubility point at which the acid-gas
mixture becomes a dense liquid. From this point on,
water solubility increases with increasing pressure
due to the molecular attraction between the polar
compounds. This feature is used in dehydration of acid
gas during the process of compression from 100 kPa
to 8-10 MPa for injection. Usually, the concentration
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of water in acid gas reaches less than 0.5% molar
(interstage cooling in Figure 1). The amount of
injection pressure depends on the reservoir pressure,
the geological properties of the injection site, and the
flow rate of the injection. After obtaining the injection
pressure value, one may calculate the size and number
of compressor steps. In order to prevent cavitation,
acid gas should not enter the two-phase region of the
phase diagram during compression. Usually, to the
fourth stage of compression (pressure between 3 and
5 MPa), if there is no impurity, dehydration of the
acid gas will be complete. In some cases, triethylene
glycol or dry desiccants such as silica gel or molecular
sieve are used to dehydrate further the acid gas stream
(Figure 1) [13].
Choosing the Appropriate Formation for Acid Gas
Injection
The three most influential factors in choosing the
Figure 3. Exemplary acid gas injection operating
conditions showing the compression, dehydration
cycle, and injection, with regard to the acid gas phase
and hydrate forming conditions [13].
appropriate formation for acid gas injection are the
formation ability to contain acid gas within its limits
for long periods, the formation injectivity, and the
formation favorable rock and fluid interactions with
the acid gas. A reasonable and economical distance of
injection site from compressors, protection of energy,
mineral and groundwater resources during injection,
ensuring well integrity and public safety during
injection are among other considerations. Deep saline
aquifers, depleted hydrocarbon reservoirs, producing
sour reservoirs, and coalbed methane reservoirs are
good candidates for acid gas injection, each with its
advantages and disadvantages.
The extent to which a reservoir can successfully retain
acid gas for a long time depends on factors such as
the reservoir’s volume capacity, the condition of the
reservoir cap rock, and the wells’ condition in the
injection site. The amount of reservoir volume selected
and the reservoir boundaries should be such that the
injected fluid stays in the formation for at least more
than the project’s forecasted time and does not leak
to other formations or the surface. The completely
non-ideal solubility and compressibility of acid gas
cause complexity in calculating the reservoir’s volume
capacity for the injection of these gases [1,13]. Due to
the difference in acid gas and reservoir’s fluid density,
a significant amount of injected gas rises and places
adjacent to the caprock. Therefore, the caprock must be
non-permeable, meaning absolute liquid permeability
should be one nanodarcy or less [14]. Determining
whether it is possible to inject the desired flow rate
into the well in the chosen area is crucial. The injection
flow rate is dependent on the properties of the rock
(mainly permeability) and fluid (mainly viscosity).
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Injectivity tests determine the amount of injectivity
[1]. Laboratory tests are performed before injection to
ensure that the injected acid gas is compatible with the
reservoir’s rock and fluid. Failure to conform to the
reservoir’s rock and fluid can lead to a wide range of
formation damages.
Acid Gas Trapping Mechanisms in Geological
Formations
So far, four main mechanisms for acid gas storage
in geological formations have been proposed and
accepted. First, the acid gas displaces the formation’s
fluid. It then moves upwards due to the buoyancy force
to reach the bottom of the caprock (structural trapping,
storage immediately after injection). The water, which
was replaced initially by acid gas, tends to return to its
original position as the acid gas moves upward, during
which some residual gas in the pores is trapped and
stored due to the hysteresis phenomenon (the residual
gas mechanism). Acid gas also tends to dissolve in the
formation water permanently (solubility mechanism).
Finally, on a geologic time scale, due to the acid
gas reaction with the reservoir’s rock and fluid and
formation of new minerals, acid gas is permanently
trapped and stored (mineral trapping mechanism) [2].
Conclusions
Due to the many problems of sulfur recovery chemical
processes discussed and the economic unattractiveness
of these methods, as well as the limited daily conversion
capacity of biological processes, the practical and
attractive solution in economic and environmental
terms is the injection of acid gases into the geological
formations. It will protect the environment against the
release of toxic and greenhouse gases and provides
new opportunities for enhanced oil recovery. Before
injecting acid gas into the formation, it is necessary
to analyze the caprock sealing ability, formation
injectivity, phase behavior, and interaction of acid gas
with reservoir rock and fluid in the laboratory. Due to
the different corrosive nature of acid gases, routine
core flood laboratory setups do not apply to acid gas
studies, and unique technical and safety considerations
must be taken into account.
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