دليل تركيب صمام التكرير
حلول هندسية لصناعة التكرير

لقد أثبتت الصمامات الكروية للخدمة الشاقة من  MOGASنجاحها في هذه العمليات
وأكثر من ذلك:
التقطير الجوي
التقطير بالتفريغ
اإلصالح الحفزي المستمر ()CCR
كسر اللزوجة
التكسير الحفزي للسوائل ()FCC
الهدرجة بطبقة مثبتة
التكسير الهيدروجيني بطبقة مثبتة
التكسير الهيدروجيني بطبقة الفوران
التكويك المعوق
التحويل إلى غاز
عملية نزع األسفلت

 — MOGASرفيقك على الدرب

موثوقية مثبتة .خبرة هندسية .خدمة يمكن االعتماد عليها.

شهدت صناعة التكرير العديد من التغييرات ،بدءًا من أساليب المعالجة إلى طول المدة الزمنية التي تعمل فيها وحدات العمليات .وقد شكلت هذه التغييرات ،إلى جانب ظهور
مواصفات الوقود ذي الكبريت المنخفض ومتطلبات معالجة الخادم األدنى مرتبة ،إضافة إلى الحاجة إلى تحويل المخلفات المترسبة في البراميل ،طلبًا ً
هائل على صمات العزل
والتحكم .هذا ويمكن أن تتسبب الصمامات التي ال يمكن االعتماد عليها والتي ال يمكن التنبؤ بأدائها ،في حاالت الطوارئ ،في خسائر مالية هائلة وعواقب مدمرة يمكن أن يعاني من
وطئتها األفراد .وقد استجابت  MOGASلهذه التحديات من خالل تطوير مجموعة من تشكيالت األجزاء الداخلية المتنوعة والطالء عالية الجودة الصالحة لالستخدام في درجات
الحرارة المرتفعة والضغوط العالية ،وكذلك تطبيقات التآكل والجلخ واللزوجة والتكويك واألسفلت.

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣﯾن

وﻗود ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛرﯾر

ﻏﺎز اﻟوﻗود

ﻏﺎزات أﺧرى

إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑرﯾت

اﻟﻛﺑرﯾت
ﻏﺎز ﻧﻔطﻲ ﻣﺳﺎل
وﺣدات اﻟﺑﯾوﺗﺎن

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺗﺎن
واﻷﻛﺳدة

ﺻﺎوﻏَﺔ
وﺣدة اﻟ ُﻣ َ

ﺻﺎوﻏَﺔ
اﻟ ُﻣ َ

إﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻛﯾل

وﺣدة اﻟﺗﻛﺳﯾر
اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

اﻟدﯾزل

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺗﺎن
واﻷﻛﺳدة

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھﯾدروﺟﯾﻧﯾﺔ

اﻟزﯾت اﻟﺧﺎم
اﻟﺛﻘﯾل
وﻗود اﻟطﺎﺋرات /
اﻟﻛﯾروﺳﯾن

اﻟﺗﻘطﯾر اﻟﺟوي

وﻗود اﻟطﺎﺋرات  /اﻟﻛﯾروﺳــﯾن
اﻟدﯾزل
اﻟﺟﺎزوﻟﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھﯾدروﺟﯾﻧﯾﺔ

اﻟزﯾت اﻟﺧﺎم
اﻟﺧﻔﯾف

زﯾت ﺧﺎم

اﺳﺗﻣرار ﺗﺟدﯾد اﻟﺣﻔّﺎز

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھﯾدروﺟﯾﻧﯾﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻐﺎز

زﯾت اﻟدﯾزل
زﯾت ﻏﺎزي ﺟوي

اﻷﻟﻛﻠﺔ

اﻷﻟﻛﻠﺔ

اﻟﺗﻛوﯾك اﻟﻣﻌوق

زﯾــت ﻏﺎزي ﻣﻔرغ ﻣن
اﻟﮭواء ﺛﻘﯾل اﻟوزن

اﻟﺗﻘطﯾر ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾﻎ

اﻟزﯾت اﻟﺧﺎم
ﻟوﺣدة اﻟﺗﻛوﯾك

اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟﺣﻔزي
ﻟﻠﺳواﺋل

زﯾت اﻟوﻗود

اﻟﮭدرﺟﺔ ﺑﺗﻐذﯾﺔ
اﻟﺗﻛﺳــﯾر اﻟﺣﻔزي ﻟﻠﺳواﺋل

زﯾــت ﻏﺎزي ﻣﻔرغ ﻣن
اﻟﮭواء ﺧﻔﯾف اﻟوزن

ﻣﺧﻠﻔــﺎت اﻟﺗﻘطﯾر اﻟﺟوي

اﻟﺟﺎزوﻟﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﺑﺎﻟﺗﻛﺳﯾر
اﻟﺣﻔزي ﻟﻠﺳواﺋل

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھﯾدروﺟﯾﻧﯾﺔ

ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺗﻔرﯾﻎ

اﻟﻛوك اﻟﺑﺗروﻟﻲ
زﯾت اﻟوﻗود

ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺗﻔرﯾﻎ

ﻛﺳر اﻟﻠزوﺟﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧزع اﻷﺳﻔﻠت

اﻷﺳﻔﻠت
اﻟوﻗود اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ

اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻏﺎز

اﻟﺟوي

اﻟﺟوي

اﻟﻣﻔﺗﺎح
اﻟﻌزل

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

اﻟﺗرﻗﯾﺔ

اﻟﺗﻛﺳﯾر
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دليل تركيب صمام التكرير

يمكن أن تتحول ظروف المحطة الشديدة بسرعة إلى عواقب وخيمة على عملك .وهذا ما
يجعل الشركات في جميع أنحاء العالم تتجه إلى صناعات  ،MOGASالشركة الرائدة
في مجال توفير الصمامات الكروية للخدمات الشاقة .بفضل خبرتها التي تزيد عن أربعة
ً
فضل عن ممارسات التصنيع األكثر تقدمًا المتاحة ،تساعد  MOGASعلى ضمان
عقود
سالمة العملية والموثوقية أثناء التشغيل وسالمة العاملين .وينتج عن ذلك كفاءة األعمال
الفورية وانخفاض إجمالي تكلفة الملكية على المدى الطويل .باختصار ،تؤدي صمامات
 MOGASعملها في أقسى البيئات حتى يمكن لشركتك أيضًا أن تؤدي عملها.
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المزايا الرئيسة

الحجم (بالبوصة)

فئة الضغط

مواد الجسم

درجة الحرارة القصوى

ISOLATOR 2.0
صمامات عزل منخفضة الضغط
• تجويف كامل
•	جسم مُشكل بالطرق مكون من
قطعتين
• ثنائي االتجاه
• ساق مضاد لالنفجار

من  1إلى 4

من  150إلى 600

،A105 ،F53 ،F9 ،F316
Ti Gr 12

درجة الحرارة المحيطة تصل
إلى  650درجة فهرنهايت
(حوالي  343درجة مئوية)

CA-HO1
صمامات الزيت الثقيل
• مصممة خصيصًا الستخدامات
الزيت الثقيل
• جسم مُشكل بالطرق مكون من
قطعتين
• ساق مضاد لالنفجار

من  1إلى 3

من  900إلى 4500

 ،Series 300الكربون
الصلب ،الكروم الموليبدينوم

من  651إلى  1100درجة
فهرنهايت
(من  343إلى  593درجة
مئوية)

C-Series
صمامات عزل مخصصة
• مصممة خصيصًا الستخدامات
العمالء
• جسم مُشكل بالطرق مكون من
قطعتين أو  3قطع
• ساق مضاد لالنفجار

من  4إلى 36

من  300إلى 4500

 ،Series 300الكربون
الصلب ،الكروم الموليبدينوم

من  651إلى  1500درجة
فهرنهايت
(من  343إلى  815درجة
مئوية)

RSVP / iRSVP
صمامات التنفيس والتصريف
• [جسم مدمج للتنفيس
• ساق غير صاعدة ربع دورة
• كتيفة تركيب صلبة

من  1/2إلى 4

من  300إلى 4500

F22، A105، F91

درجة الحرارة المحيطة تصل
إلى  1100درجة فهرنهايت
(حوالي  593درجة مئوية)

FlexStream
تقنية التحكم
• التحكم في السرعة
• التوصيف متغير
• مدى نطاق مرتفع
• تضمين دقيق

من  1إلى 42

من  300إلى 4500

 ،Series 300الكربون
الصلب ،الكروم الموليبدينوم

درجة الحرارة المحيطة تصل
إلى 1100درجة فهرنهايت
(حوالي  593درجة مئوية)
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مرونة التصميم

يتوافق صمام  C-Seriesمع التطبيقات
المزايا الشائعة لخط صمام  C-Seriesمن MOGAS

1

تصميم كروي عائم

2

غلق بالضغط

3

سطح مانع للتسرب في المقعد الواسع

4

مقاعد مستقلة يمكن استبدالها

5

تصميم ساق مضاد لالنفجار

6

تصميم ساق مزدوج االتجاه

8

• كرة دوارة ال تحل محل الحجم أو المواد الصلبة
• مسار تجويف مباشر يحمي األسطح المانعة للتسرب

6
5

• زنبركات مقاعد تحافظ على تالمس مانع التسرب الثابت بين الكرة والمقاعد
• السماح لألجزاء الداخلية بالتمدد الحراري
• مقاعد معدنية تمسح سطح الكرة المانع للتسرب أثناء التشغيل حتى يصبح
نظي ًفا

2

6
3

• مجموعات متطابقة من الكرات والمقاعد توفر التالمس الكامل لمانع التسرب
للحصول على عزل موثوق
• مساحة أكبر لتالمس مانع التسرب تقاوم الخدوش أو الحكات الطفيفة

•

4

1
4
7

تقلل من تكاليف الصيانة واإلصالح

• تصميم مكون من قطعة واحدة يتوافق مع معايير السالمة في الصناعة
• يقاوم عزم الدوران في الخدمة الشاقة وضغوط العمل القصوى

•
•
•
•
•

موانع تسرب للساق الداخلية التي تعمل بالضغط بمثابة محمل دفعي ودليل
للساق السفلية
جلبة ساق الصمام بمثابة دليل الساق العلوية
يحد من الحركة الجانبية لساق الصمام
يمنع حركة المواد المحيطة
يمنع تسرب حشوة الساق وخطر االنبعاثات الهاربة

7

الجسم ال ُمشكل بالطرق والتوصيالت الطرفية

8

شفة تركيب متينة

• سمك جدار أكبر في المناطق الحرجة يزيد من العمر االفتراضي للصمام
• تصاميم مكونة من قطعتين أو  3قطع

•
•
•

تم تصنيعها بعد تركيبها لضمان توافقها بدقة مع الساق
توفر الدعم الهيكلي لتركيب المشغل
توفر المعاينة البصرية للتأكد من موضع الكرة

خيارات التطبيق الخاصة
تصاميم المقاعد

مصممة للحصول على أقصى مستوى لألداء في
الظروف الخاصة بالتطبيق

حشوة ذات حمل متحرك

تضمن ثبات شحن الحشو
تمنع تسرب حشوة الساق وخطر االنبعاثات الهاربة

حشية الجسم

تتوفر حشية جسم تعمل بالضغط تتوافق مع معايير
الصناعة

المواد

تتوفر مواد خاصة بالتطبيقات ،بما في ذلك المواد
الغريبة
تطيل العمر االفتراضي للصمام

مواد الطالء

توفر مواد الطالء الخاصة بالتطبيقات تحسين
مقاومة التعرية والتآكل

البطانة والحشو

يمكن وضع البطانة والحشو على األسطح المجوفة
تمامًا أو المبتلة

منافذ تطهير

تتوفر منافذ تطهير للصيانة الدورية الموصى بها

توصيالت طرفية

تتوفر توصيالت طرفية تشمل توصيالت الشفة أو
اللحام أو المحور/القامطة أو الوصلة الحلقية
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مزايا الصمام الكروي

بالمقارنة مع الصمامات البوابية والصمامات الكروية

عندما يتعلق األمر بأنواع الصمامات ،توجد فروق جوهرية بين التصميم
والغرض والهدف .تشكل معرفة ما إذا كان الصمام لديه عملية دوارة أو
عمل خطي جزءًا مه ًّما لطول العمر االفتراضي واألداء لدى الصمام في
الخدمات الشاقة .يمكن أن ُتحدث آليات منع التسرب الظاهرة في مقابل
األسطح المانعة لتسرب المحمية فار ًقا كبيرً ا .فصمامات السلع المصنعة
للبيئات النظيفة في درجات الحرارة المحيطة أو المنخفضة ليست مصممة
لتحمّل المطالب الشقة لظروف التشغيل الشديدة.

عملية سريعة تدور بربع دورة مع حركة
دوران سلسة

مسار تجويف مستقيم

تتطلب العمليات الصناعية
الخطيرة خيارات محددة من
الصمامات .يمكن أن يساعد
فهم االختالفات الجوهرية في
أنواع الصمامات على اتخاذ
هذه القرارات المهمة.

مزايا الصمام الكروي
المقاعد المجوفة محمية من التعرض المستمر لتدفق العملية
يتم تنظيف الكرة مع كل عملية لتشغيل الصمام
يدور حول محور خاص وبالتالي ال تحدث إزاحة حجمية
منطقة الحشو محمية من تآكل الجسيمات المحتمل وتحافظ على منطقة مانع التسرب
للساق وتحد من خطر االنبعاثات الهاربة
يتماشى تصميم الساق غير الصاعدة مع معايير تسرب حشو المركبات العضوية
المتطايرة التي وضعتها وكالة حماية البيئة لعدد أكبر من الدورات
خاصية منع التسرب بمساعدة الضغط

دليل تركيب صمام التكرير
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الساق الصاعدة العمودية
تحد من التآكل واالحتكاك
المستمرين لمنطقة الحشو

الساق الصاعدة العمودية تحد من التآكل واالحتكاك المستمرين
لمنطقة الحشو

مسار التدفق العنيف والمتقطع

مكونات منع التسرب
عرضة للمواد الصلبة

عيوب الصمام البوابي

عيوب الصمام الكروي

مكونات منع التسرب في خط التدفق تؤدي إلى التآكل

تآكل األسطح المانعة للتسرب بسبب تعريض المقاعد عند فتح الصمام

هندسة منع سطح التسرب الظاهر تتآكل وتفقد القدرة على إحكام منع التسرب

حوض  /دعامة منع التسرب تتآكل مع مرور الوقت ويمكنها التقاط جزيئات التدفق

عند التشغيل ،يتم اعتراض مسار التدفق مسببًا إزاحة حجمية لسائل العملية ،األمر
الذي يجب أن يتم من وراء الجزء الخلفي من السدادة إلى تيار الدفق

عند التشغيل ،يتم اعتراض مسار التدفق مسببًا إزاحة حجمية لسائل العملية ،األمر
الذي يجب أن يتم من وراء الجزء الخلفي من السدادة إلى تيار الدفق

السيقان الصاعدة متعددة الدورات يمكنها سحب الحفاز واألنبوب التدميريين من
خالل القطر الداخلي لمنطقة الحشو ،مما يؤدي إلى إمكانية حدوث تسرب هوائي
خطير

السيقان الصاعدة متعددة الدورات يمكنها سحب الحفاز واألنبوب التدميريين من
خالل القطر الداخلي لمنطقة الحشو ،مما يؤدي إلى إمكانية حدوث تسرب هوائي
خطير

ال يوفر صمام الساق االنزالقي طول العمر الخدمي أو زيادة عدد الدورات بسبب
تحرك الساق خالل صندوق الحشو جنبًا إلى جنب مع سائل العملية

ال يوفر صمام الساق االنزالقي طول العمر الخدمي أو زيادة عدد الدورات بسبب
تحرك الساق خالل صندوق الحشو جنبًا إلى جنب مع سائل العملية

يعتمد على قوة الدفع العمودية من قبل الساق لدفع سدادة منع التسرب إلى المقعد

تثبيت عزم الدوران في المقعد لتفعيل منع التسرب — التدوير الحراري يهدا من
فورة الساق
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دليل التركيب

الخبرة في مجال الصناعة
التقطير — التقطير بالتفريغ والتقطير الجوي

في التقطير الجوي ،تأخذ األنابيب الثابتة النفط الخام الخالي من األمالح وتقوم بتسخينه في فرن الخام حتى يصل إلى
مرحلة التبخر الجزئي .وهذا يسمح ببدء عملية الفصل في برج النفط الخام والذي تنبثق منه مجار عدة على مدار نقاط
غليان مختلفة.
ً
فاصل من رواسب برج النفط الخام الجوية إلنتاج نفط غازي ثقيل ومتوسط
في التقطير بالتفريغ ،يوفر وماض التفريغ
الثقل وخفيف مفرغ من الهواء ،وكذلك المنتجات غير القابلة للتقطير مثل وراسب تفريغ الهواء.
ومن الخطورة بمكان أن ينشب حريق في معمل التكرير ،وإذا ما وصلت الحرائق إلى كميات كبيرة من النفط الخام
من الموجودة في البرج الرئيسي والمزيالت الجانبية المتصلة به ،فيمكن أن تتحول إلى كارثة.
ونظرً ا لكون شركة  MOGASرائدة في مجال توفير صمامات الخدمات بالغة األهمية ،فقد عملت مع عدة شركات
نفطية إلنشاء نظام عزل مخلفات موثوق به في حاالت الطوارئ .ففي حاالت الطوارئ التي تتعلق باندالع الحرائق،
يعمل هذا النظام على عزل البرج والمزيالت ،وكذلك المنتج شديد االشتعال المتواجد بداخلها عن مصدر الحريق.

اإلصالح الحفزي المستمر ()CCR

ُتستخدم عملية اإلصالح الحفزي المستمر بصورة أساسية في معمل التكرير لتحسين رقم أوكتان البحث لحوض
جازولين المحركات .ويمكن أي ً
ضا تهيئتها إلنتاج العطريات ألحواض تجميع البتروكيماويات .ويعمل تفاعل نزع
الهيدروجين الحفاز على تحويل البارافينات إلى أيزوبارافينات وتحويل النفثينات إلى عطريات .ويعتبر الهيدروجين
منتجً ا ثانو ًّيا يتصاعد ضمن هذه العملية ويُستخدم في أجزاء أخرى من معمل التكرير.

نظرً ا لوجودها في الجزء العلوي من معمل التكرير الرئيسي ،وضع
االختيار على صمامات  MOGASبفضل أدائها وصيانتها المنخفضة.
وبسبب موضعها ،شكلت الموثوقية جزءًا مهمًا من قرار التثبيت.

يمتلك المرخص الرائد في هذه العملية ما يزيد عن  600وحدة مثبتة على الصعيد العالمي ،وقد حدد هذا المرخص
صمامات العزل من  MOGASفي جدول حزمة المواصفات "أ" .كما تطورت هذه الحزمة من عملية شبه متجددة
إلى عملية مستمرة ،ما أدى إلى زيادة طلبات األداء الموضوعة على صمامات حركة الحفاز.
قامت  MOGASبوضع طالء رذاذ يمكنه تغطية ما يصل إلى  50000مرة بدون تعرضه ألي انحالل أثناء أداء
الغلق ،ما أدى إلى وضع  MOGASكخيار مفضل للمرخص الرائد في هذه العملية.
وقد عنت  MOGASأيضًا بتصميم حشوة مضغوطة بزنبرك للقضاء على مشكلة الحرائق المحتملة الناجمة عن
تسرب الهيدروجين في إطار وحدة تشغيل العملية.

كسر اللزوجة

بفضل تكوين األجزاء الداخلية الهندسية لصمام  ،MOGAS C-Series valveنجد أنه يمنح موثوقية كاملة خالل
عملية كسر اللزوجة وهو ما يقلل من زمن التعطل بشكل ملحوظ في تصاميم البوابات .في عمليات التركيب التي ينتج
عنها التكويك الثقيل ،تقدم  MOGASنظام تطهير متقطعًا ومستمرً ا إلزالة فحم الكوك المتراكم.

تم التثبيت بين قادوس التثبيت ومشغل الرفع في معمل تكرير جنوبي
غربي رئيسي ،وتدور صمامات العزل ذات المقعد المعدني هذه والتي
تتبع الفئة  300من المعيار  ASMEبمقاس  3بوصات ثالث مرات
على األقل في الساعة .وقد حلت هذه الصمامات محل تصميم شركة
مصنعة أخرى لم يدم أكثر من شهرين.

دليل تركيب صمام التكرير
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الخبرة في مجال الصناعة
التكسير الحفزي للسوائل ()FCC

ُتستخدم عملية التكسير الحفزي للسوائل لتحويل المواد الهيدروكربونية ذات الوزن الجزيئي المرتفع إلى منتجات ذات
قيمة مضافة .ويحدث التحويل في وجود الحفاز الذي يعمل بدوره على تحويل الزيوت الغازية المهدرجة ومخلفات
المجزئ إلى جازولين وأوليفينات  C3 / C4وزيوت دوارة خفيفة.
وقد وضعت  MOGASتصاميم صمامات للتعامل مع مساحيق الحفازات فائقة الحرارة التي تتواجد أثناء عملية
اإلزالة من المجدد .وفي بعض الحاالت ،يتم نقل الحفاز إلى المجزئ ويصبح ً
أكال ج ًّدا للبوابات والصمامات ذات
النمط الكروي .وقد تفوقت صمامات  MOGASالكروية بتجويف كامل ذات طبقات الطالء الخاص على هذه
التصاميم التي دام استخدامها على مدى أربع أو خمس سنوات من التشغيل.

الهدرجة بطبقة مثبتة

يتعامل صمام العزل  CA-DRIمن الفئة  300من المعيار ASME
بمقياس  8بوصات مع الحفاز عند درجة حرارة  1425درجة
فهرنهايت ( 774درجة مئوية) .ويوجد صمام العزل الرئيسي بين
وحدة الفصل الحلزونية للمرحلة الثالثة والرابعة.

هناك حاجة لوجود ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة لكسر الروابط الجزيئية للكبريت والنيتروجين والتي تحدث
في مجاري الرواسب والنفط الغازي والديزل .في معامل التكرير الخاصة بمعالجة خام المعادن الثقيلة ،عادة ما يتم
وضع نظام مفاعالت وقائية لمنع إفساد حفاز الهدرجة .ويتعين إزالة الحفاز في المفاعل الوقائي كثيرً ا بسبب تراكم
المعادن الثقيلة على الحفاز.
وقد وضع اثنان من المرخصين لعملية الهدرجة بطبقة مثبتة أساليب فريدة لتحميل المفاعالت الوقائية بحفاز جديد من
دون إخراج الوحدة عن مسارها .وتتطلب هذه النظم الخاصة بالمفاعالت الوقائية صمامات سحب حفازات وإضافتها
والتي بوسع  MOGASتوفيرها.
يعد صمام عزل التغذية  CA-1ASمن الفئة  300من المعيار
 ASMEبمقاس  6بوصات جزءًا مهمَا من نظام إيقاف التشغيل في
حاالت الطوارئ.

التكسير الهيدروجيني بطبقة مثبتة

ُتعد عملية التكسير الهيدروجيني بطبقة مثبتة أكبر قاعدة مثبتة من حيث نوعي المفاعالت .وعادة ما يكون لدى
المفاعل قواعد متعددة من الحفاز .وال يمكن إزالة الحفاز كما هو الحال في العملية ذات طبقة الفوران .لذا تقتصر
أوقات التشغيل على نحو عامين قبل أن يتأثر أداء الحفاز من قِبل فحم الكوك المتراكم.
وقد عملت  MOGASمع عدة مرخصين لتقنية عملية التكسير الهيدروجيني ذات طبقة مثبتة لتحسين أداء تطبيقات
العزل في محاولة لجعل وحدة العملية أكثر موثوقية وأكثر أم ًنا لتشغيل عدد من وحدات التشغيل يتراوح بين  600إلى
 700في جميع أنحاء العالم.

نظرً ا لوقوعه في بيئة اسكندنافية شديدة البرودة ،فقد تم تصميم هذا
الصمام الكروي ذي التجويف الكبير التابع للفئة  4500من المعيار
 ASMEفي منافذ سخان الهيدروجين.

التكسير الهيدروجيني بطبقة الفوران

في كل وحدات التكسير الهيدروجيني بطبقة الفوران في جميع أنحاء العالم ،واظبت  MOGASعلى العمل مع اثنين
من مرخصي تقنية التكسير الهيدروجيني بطبقة الفوران على مدى  20عامًا .وقد شاركت  MOGASفي تطوير
طبقات الطالء وتصاميم الصمامات التي يمكن أن تعمل في ظروف خدمية شاقة بموثوقية كاملة على مدار السنوات
األربع أو الخمس المتوقعة القادمة من التشغيل.
وقد أدت هذه الخبرة وسجل األداء والتحسين المستمر إلى وضع  MOGASفي مكانة أفضل وكالء الصمامات
بالنسبة إلى تقنية العمليات هذه.

كما تم تثبيت الصمامات الكروية من الفئة  2500من المعيار ASME
بمقاس  12بوصة و 16بوصة في محطة تقليل الضغط من معمل التكرير
األوروبي المسؤول عن إنتاج  115000برميل يوم ًّيا.
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الخبرة في مجال الصناعة
التكويك المعوق

ً
تشغيل متكررً ا لنظام صمام العزل خالل عملية تبديل أسطوانة الفحم.
يعتبر التكويك عملية كمية تتطلب
ً
تشغيل خاليًا من المشاكل خالل عملية التكويك الثقيل ،على عكس
يوفر تصميم  MOGASالكروي العائم البسيط
تصاميم مرتكز الدوران المعقدة التي تتسبب في ظهور العديد من مناطق التحمل العالية لتراكم فحم الكوك ،وكذلك في
زيادة عزم الدوران بصورة كبيرة من بداية تشغيل الوحدة إلى نهاية تشغيلها.
يتطلب التصميم الكروي العائم بخارً ا أقل بكثير خالل عمليات التفريغ عن تصاميم مرتكز الدوران االعتيادية ،ما يعمل
على توفير آالف الدوالرات في تكاليف الطاقة سنو ًّيا.
ونظرً ا للتحسين المستمر للتصميم الذي أنتجته  ،MOGASفقد استقت البيانات من الحقل لتحديد مقدار الخدمة
المناسبة التي ينبغي تطبيقها على التحجيم األساسي لكل من المشغل الميكانيكي وساق الصمام .يساعد هذا على تجنب
فضل المشغل الميكانيكي وساق الصمام بفعل زيادة عزم الدوران بسبب تراكم فحم الكوك.

معمل التكرير هذا الغرب أوسطي له أربعة صمامات كروية من
 MOGASبمقاس  20بوصة من الفئة  300للمعيار  ASMEفي
خدمة األبخرة العلوية .وهناك عدة معامل تكرير تبدأ في عقدها الثاني
من الخدمة.

التحويل إلى غاز

لقد عملت  MOGASمع المرخص الرائد في عملية التحويل إلى غاز على الصعيد العالمي لتطوير تقنية القطع
والطالء لزيادة الموثوقية التشغيلية لصمامات العزل بالغة األهمية.
وكان أحدث إنجازات  MOGASهو تمديد نظام صمام قادوس التثبيت لعمليات إزالة الخبث .وقد تحسن أداء هذا
اإلنجاز ليرتفع من ستة أشهر إلى خمس سنوات بأكثر من  50000دورة تشغيلية دون حدوث أي حاالت فشل ذات
صلة بالمشغل الميكانيكي أو بالصمام.

تم تثبيت الصمام من الفئة  600من المعيار  ASMEبمقاس
 16بوصة لخدمة عزل قادوس التثبيت الذي يعمل عند  550درجة
فهرنهايت وضغط قدره ً 1095
رطل لكل بوصة مربعة ( 290درجة
مئوية وضغط قدره  75بار) .وقد صمدت العديد من هذه الصمامات
ألكثر من  50000دورة.

عملية نزع األسفلت

عملية نزع األسفلت هي عملية يتم فيها إزالة األسفلت والمعادن والكبريت من أجزاء النفط .تعمل إزالة األسفلت
على منع تراكم فحم الكوك على الحفاز في معالجة وحدة الدفق التحتي .وينتج األسفلت (األسفلت والراتنجات الصلبة
والناعمة) والنفط الخالي من األسفلت ( )DAOكمنتجات نهائية عن هذه العملية .ويمكن اعتبار عملية التكرير
هذه عملية إزالة الكربون ألن األسفلت الذي تتم إزالته به نسب منخفضة نسب ًّيا من الهيدروجين والكربون (.)H:C
ونظرً ا لزيادة إنتاج األسفلت مع ارتفاع درجة حرارة التشغيل ،تعتبر عملية نزع األسفلت خدمة شاقة تتطلب تصاميم
صمامات وطبقات طالء هندسية قوية.
يمكن استخدام تصميم  MOGAS C-Seriesذي التجويف الكامل في جميع خدمات األسفلت والنفطي الخالي
من األسفلت بموثوقية كاملة .في عمليات التركيب التي ينتج عنها تراكم أسفلت ثقيل ،توفر  MOGASنظام تطهير
متقطعًا مستمرً ا إلزالة ذلك األسفلت.

دليل تركيب صمام التكرير
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لقد وقع االختيار على هذا الصمام الكروي ذي التجويف الكبير والقاعدة
المعدنية بمقاس  24بوصة كأحد الصمامات المتعددة التي تم اختيارها
لالستخدام في مشروع ترقية رمال األسفلت .وكانت القدرة على الوفاء
بالموعد النهائي بالغة األهمية بالنسبة إلى نجاح بدء التشغيل.
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نظام التطهير

يحد من تراكم فحم الكوك
لقد ثبتت فعالية عملية التطهير في تركيبات العديد من الحقول ،حيث إنها تحد من األثار الجانبية لتكوين فحم الكوك.
توصي  MOGASبشدة باستخدام أنظمة التطهير المصممة خصي ً
صا للصمامات وتوفرها في التركيبات التي تحتوي
على نسبة عالية من المخلفات لزيادة العمر االفتراضي لخدمة تشغيل الصمام.
وأدت حلول التطهير من  MOGASأدا ًء موثو ًقا للغاية لدرجة جعلت بعض الشركات تدرجها ضمن دليل تصميم
أفضل الممارسات لديها.

فوائد التطهير
•
•

•

•
•
•

ضغط
عال
ٍ

ضغط
منخفض

يقلل من عزم الدوران من بدء التشغيل إلى نهايته
في صمامات العزل بالغة األهمية
يوفر التشحيم ،ما يمنع تأثير قوة االحتكاك المفرط
في سطح طالء الكرة والمقاعد ،مؤد ًّيا إلى تخفيض
تكاليف التصليح
يحافظ على تراكم فحم الكوك على الكرة في حالة
بسيطة مما يسمح لمقاعد المكشطة بإجراء عملية
التنظيف األمثل
يسمح التسلسل المناسب لإلحماء بتفادي صمامات
التحكم لصدمة درجة الحرارة
يسمح بعزل الخط الزائد عن الحاجة إلجراء عملية
إصالح آمنة للمعدات وصمامات التحكم
يمنع التكويك في موضع صمام التحكم مما يتيح
الفرصة إلجراء تنفيس وتصريف آمنين للسوائل
واألبخرة المتدفقة من المفاعل بسبب الضغط العالي

مواقع التطهير المعروضة بغرض التوضيح فقط؛ سيتم تحديد مواقع التطهير الفعلية حسب البيانات الخاصة بالتركيب.

المدونات والمعايير الصناعية
يتم الرجوع إلى القائمة الجزئية التالية من المدونات والمعايير الصناعية عند تصنيع صمامات :MOGAS
،API،ASTM،ATEX،CRN،DIN،FCI،GOST-R،ISA،ISO،NACE،NBBI،PED،SIL
،TA-Luft.TUV
لالطالع على قائمة كاملة ،قم بتنزيل معايير المطابقة مع التصميم من مركزنا اإلعالمي على www.mogas.com
ASME

العنوان

B16.5

حواف أنابيب الصلب والتركيبات ذات الحواف

B16.10

أبعاد صمامات ذات تماس أمامي وخلفي

B16.11

لحام مآخذ بتركيبات مطروقة وملولبة

B16.25

أطراف ذات قواعد ملحومة

B16.34

الصمام – طرف ملحوم ذو حواف وملولب

 FCI 70-2قاعدة صمام التحكم في التسرب
MSS

العنوان

SP-25

النظام المعياري لوضع العالمات على الصمامات والحواف والوصالت

SP-55

معيار الجودة للمسبوكات المصنوعة من الصلب للصمامات والحواف والتركيبات

SP-61

اختبار الضغط للصمامات المصنوعة من الصلب

معهد النفط
األمريكي

العنوان

598

فحص الصمام واختباره

6A / 607

اختبار الحرائق للصمات التي تدور بمقدار ربع دورة

6D

مواصفات صمامات خط األنابيب

NACE

العنوان

 MR-0103المواد المقاومة للتكسير بفعل ضغط الكبريتيد في بيئات تكرير النفط التي
تسبب التآكل
المعيار
البريطاني

العنوان

 BS 6755اختبار الصمامات
الجزء  – 1مواصفات لمتطلبات اختبار ضغط اإلنتاج
الجزء  – 2مواصفات لمتطلبات اختبار نوعية الحرائق
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الخدمة

القدرات العالية

خدمة المصنع
مركز إصالح معتمد
مركز أتمتة الصمامات

نحن نقدم خدمة استثنائية
للمواقع الفريدة كل يوم وفي
أي مكان.

الخدمة المتميزة قيد العمل

عند اختيار منتجات  ،MOGASتعد الخدمة جزءًا كبيرً ا من هذه المنتجات .ويعني التزام  MOGASبالخدمة أكثر
من مجرد إصالحات أساسية .فهي تعني أيضًا الوصول في الوقت المناسب لفريق العمل الذي على درجة عالية من
المعرفة والخبرة ،في أي وقت وفي أي مكان في العالم .وعندما يصبح فريقنا جزءًا من فريقك ،يمكنك الثقة في أننا
سوف نفعل كل ما في وسعنا من أجلك.
ً
كامل
وعندما تكون لديك مشكلة ما ،يعمل مستشارونا الفنيون على الوصول إلى أساسها .كما سيدققون في تطبيقك
لتحديد المشكلة بدقة وحلها .يساعدك استخدام النهج الشامل على تحسين كفاءة المعدات وزيادة الكفاءة التشغيلية ،فضلً
عن خفض التكاليف .تتضمن الخدمات األساسية لدينا ما يلي:

دعم المشاريع

•
•
•

التركيب وبدء التشغيل والتفويض
تخطيط اإلغالق وتنفيذه
إدارة المشتريات والعقود

الصيانة الوقائية

•
•
•

فحص كامل للنظام
الصيانة الروتينية وإعادة تعبئة الصمامات
إدارة أصول الصمامات

اإلصالح والتجديد والتخصيص

•
•
•
•
•
•

استجابة لحاالت الطوارئ على مدار الساعة
استكشاف األخطاء وإصالحها
تحليل أداء الصمامات
تحليل محدود ثالثي األبعاد
اختبار الضغط العالي
وثائق اإلصالح على اإلنترنت

يتم التعامل بسهولة مع جسيمات الحفاز والمواد الصلبة القاسية من
جانب صمامات  .MOGASتم فحص هذا الصمام بوصفه جزءًا من
برنامج الصيانة الروتينية ،ثم وضعه قيد الخدمة من جديد.

دليل تركيب صمام التكرير
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خطة إدارة األصول

تحسين استثمارك

الحصول على المزيد من القيمة مقابل كل دوالر اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى .للمساعدة
على تقليل التكلفة اإلجمالية للملكية أثناء االستفادة الحقيقية من الصيانة المتوقعة ،تقدم
 MOGASخطة إدارة األصول MORE™وهي عملية شراء صمامات كاملة التخصيص،
باإلضافة إلى خطة خدمة .وسواء كنت تشتري بعض الصمامات أو عدة مئات منها ،يمكنك
االختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات للمساعدة على تحسين االستثمار الخاص بك.

خدمات الموقع

•
•
•
•

بدء التشغيل والمساعدة على التفويضات
الدعم الميداني واستكشاف األخطاء وإصالحها
عمليات فحص فصلية
تخطيط رئيسي لإلغالق

مخزونات مدارة

•
•

مخزن إيداع دوار (موجود ودار في منشأة )MOGAS
مخزن مشيد في الموقع (لالستخدام في حاالت الطوارئ)

تقييمات عمليات الفحص

•
•

فحص الصمامات المثبتة في الموقع
التقارير المخصصة

برنامج إدارة الصمامات (على اإلنترنت)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلعداد األولي والمدخالت ووصالت  P&IDوتقارير الصيانة
تاريخ اإلصالحات
تقارير تحليل األداء
تقارير الحوادث
تكلفة إصالح الصمامات
عزم دوران الصمامات
مراجعة فواتير المواد
مراجعة الرسومات
توصيات الصيانة المتوقعة  /الوقائية

• المساعدة الفنية
• التشغيل المعتمد عليه
• الصيانة الوقائية
• جمع البيانات
• التواصل المسبق
• تسعير القيمة

تدريب معتمد

•
•
•

برامج التواصل Lunch-n-learn
تركيب الصمامات والتشغيل (التدريب العملي)
الصيانة واستكشاف األخطاء وإصالحها
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الثقة للغد

الضمان ليس ضمان األداء

الثقة
القدرة على التنبؤ
قرارات خالية من المخاطر
تحسين السالمة
تعزيز الموثوقية
ومن تعطل أقل
الميزانية المتوقعة
فقط من MOGAS
تتيح لنا السنوات المتواصلة من البحث والتطوير واالبتكار في التصميم وأساليب التصنيع
المتقدمة والخبرة في المجال تقديم ضمان أداء خاص بالتركيب لصمامات العزل ذات المقاعد
المعدنية وصمامات التحكم ،باإلضافة إلى ضمان مدى الحياة للمواد وجودة العمل.

دليل تركيب صمام التكرير
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خدمة شاقة

تعريف MOGAS
• درجات الحرارة القصوى
• ضغوط عالية
• جسيمات الكشط
• المنتجات الحمضية
• تراكم المواد الصلبة الثقيلة
• سالمة المحطة الحرجة
• فروق ضغط كبيرة
• التحكم في السرعة
• التحكم في الضجيج

MOGAS Industries, Inc.
المقرات الرئيسية

14204 East Hardy Street
Houston, TX, USA 77039-1405
الهاتف+1.281.449.0291 :
الفاكس+1.281.590.3412 :
البريد اإللكترونيmogas@mogas.com :

أوروبا

الهاتف+44 (0)116.279.3367 :

الصين

الهاتف+86 (0)10.84549478 :

أستراليا

الهاتف+61 (0)8.9456.3533 :

الشرق األوسط

الهاتف+971 (0)4.889.5667 :

للتعرف على مواقع  MOGASاألخرى أو الموزع
الموجود في منطقتكُ ،يرجى زيارة موقعنا على
اإلنترنت على العنوان التالي
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تحتفظ  MOGAS Industriesبالحق في إدخال أي تعديالت أو تغييرات أو تحديثات على هذه الوثيقة .تفضل بزبارة موقعنا على
اإلنترنت لالطالع على أحدث المعلومات.
كتيب التكرير (باللغة العربية)

