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بهینهسازيمصرفانرژيدرواحدهاينمكزدایي
بااستفادهازمبدلحرارتي

شرکتمليمناطقنفتخیزجنوب سهرابمرادي1،کیواناقتداري*،تورجخلیليبروجنی2

افزایش دماي نفت نمکي در اثر کاهش گرانروي نفت، عامل بس��یار مهمي جهت تس��ریع جداس��ازي آب شور از نفت خام محسوب مي شود. در فرآیند نمک زدایي 
گرمکن هاي مشعل دار جهت گرمایش نفت نمکي استفاده مي شوند. امروزه استفاده از مبدل حرارتي جهت بازیافت انرژي حرارتي و در نتیجه بهینه سازي مصرف انرژي، 

کاهش افت ارزش نفت و کاهش هرزروي، امري ضروري تلقي مي شود.
در این مقاله میزان صرفه جویي مصرف انرژي ناشي از نصب مبدل حرارتي با استفاده از داده هاي عملیاتي واحدهاي نمک زدایي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون 
محاسبه شده است. نتایج نشان مي دهد که استفاده از مبدل حرارتي در واحدهاي نمک زدایي به طور میانگین منجر به کاهش 30 درصدي مصرف سوخت خواهد شد. همچنین 

با توجه به واحدهاي موجود و پروژه هاي جاري، واحدهاي نمک زدایي شرکت مناطق نفت خیز جنوب سالیانه حدود 620 میلیارد ریال صرفه  جویي اقتصادي به همراه دارند.
نفت خام نمکي3، آب شور، نمک زدایي4، گرمکن مشعل دار5، مبدل حرارتي6 

)keyvan_eghtedary@yahoo.co.uk( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
از جمله مش��کالت وجود آب ش��ور در نفت خ��ام تولیدي مي توان به 
افزای��ش هزینه ه��اي حمل و نقل دریای��ي، انتقال توس��ط پمپ، کاهش 
ارزش تج��اري نفت خ��ام و همچنی��ن افزای��ش خوردگ��ي و گرفتگي 
تجهیزات فرآیندي در پایین دست اشاره کرد ]1[. بنابراین جداسازي آب 
ش��ور از نفت خام قبل از ارس��ال آن به پاالیشگاه ها یا پایانه هاي صادراتي 
ض��روري اس��ت. روش مرس��وم جداس��ازي آب همراه نفت، ته نش��یني 
ثقلي اس��ت که بر اس��اس اختالف چگالي فازه��اي آب و نفت صورت 
مي گیرد. عوامل مؤثر بر افزایش س��رعت جداسازي آب از نفت کاهش 
گرانروي فاز پیوس��ته ي نفت و افزایش اندازه ي قطرات فاز غیرپیوسته ي 
آب اس��ت. فرآیندهاي مورد اس��تفاده در واحدهاي نمک زدایي با تغییر 
کمیت این متغیرهاي مؤثر، منجر به افزایش س��رعت ته نش��یني مي شوند. 
تجهیزات اصلي فرآیندي مورد اس��تفاده در واحدهاي نمک زدایي شامل 
مخازن ته نش��یني ثقلي )جهت افزایش زمان مان��د(، نمک گیرهاي برقي 
)جهت به هم پیوس��تگي اجباري قطرات فاز غیرپیوس��ته ي آبي و افزایش 
ان��دازه ي قطرات از طریق اعمال می��دان الکتریکي( و تجهیزات حرارتي 
نظی��ر مبدل ها و گرمکن ها )جهت کاهش گرانروي فاز پیوس��ته از طریق 
افزایش دماي س��یال( است. الزم به ذکر است با توجه به تشکیل الیه هاي 
مزاحم آس��فالتیني و رزیني در اطراف قطرات آب همراه معلق در نفت، 
افزودن مواد شیمیایي تعلیق شکن7 نیز یکي از الزامات عملیات آب گیري 

و نمک زدایي تلقي مي شود.

1-اثراتدمادرفرآیندآبگیري8ونمكزدایي
به طورکلي افزایش دما اثر مثبتي بر س��رعت جداس��ازي آب ش��ور از 
نفت خام دارد. اما افزایش بیش از حد دما اثراتي منفي بر کمیت و کیفیت 
نفت خام برجاي مي گذارد. بنابراین شرایط بهینه ي افزایش دما باید در هر 

مرحله کنترل گردد.
همان ط��ور که در نمودار ش��کل-1 نش��ان داده ش��ده افزایش دماي 
نفت خام س��بب کاهش گران��روي فاز پیوس��ته ي نفت خ��ام و در نتیجه 
افزایش س��رعت ته نشیني قطرات فاز ناپیوسته ي آب شور مي شود ]2[. از 
دیگ��ر اثرات مثبت افزایش دما، افزایش حرکت برنولي و جابجایي آزاد 
فاز ناپیوسته ي آب شور و همچنین ضعیف شدن پیوند بین الیه ها و ذوب 
شدن پارافین ها و جامدهاي پایدارکننده ي امولسیون اطراف قطرات آب 

1   تأثیر دماي نفت بر گرانروي سینماتیک نفت خام ]2[

٢ 
 

 7شكن تعليق، افزودن مواد شيميايي نفتهاي مزاحم آسفالتيني و رزيني در اطراف قطرات آب همراه معلق در  اليه
  .دشو زدايي تلقي مي گيري و نمك ليات آبنيز يكي از الزامات عم

  
  زدايي نمكو  8گيري آبدما در فرآيند  اثرات - 1
حد دما  افزايش بيش ازاما . دارد خام از نفتشور جداسازي آب بر سرعت ي اثر مثبتدما افزايش طوركلي  به

در هر بايد افزايش دما  ي شرايط بهينهبنابراين . گذارد جاي ميبر خام كيفيت نفتكميت و  برمنفي  ياثرات
  .مرحله كنترل گردد

 ي فاز پيوسته گرانرويكاهش  سبب خام نشان داده شده افزايش دماي نفت 1-شكل نمودارطور كه در  همان
 اثرات ديگراز  .]2[ دشو يمآب شور  ي نشيني قطرات فاز ناپيوسته خام و در نتيجه افزايش سرعت ته نفت

ضعيف شدن همچنين  و آب شوري  جايي آزاد فاز ناپيوستهافزايش حركت برنولي و جاب، افزايش دمامثبت 
در نتيجه  وقطرات آب  امولسيون پيرامون ي كنندهپايدارو جامدهاي  ها نيپارافها و ذوب شدن  اليهبين  پيوند

  .]1[است نشيني  تهسرعت افزايش 
  

 
 ]2[ خام نفت سينماتيك گرانرويير دماي نفت بر أثت  - 1شكل

  
 در اثر 10حجم نفت افزايش افتو  9نفت API ي درجهافزايش افت توان به  از اثرات منفي افزايش دما مي

نشان داده شده  2-شكلهاي نمودارطور كه در  همان .كرداشاره  هيدروكربنيتر  تبخير شدن تركيبات سبك
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و در نتیجه افزایش سرعت ته نشیني است ]1[.
 API از اث��رات منف��ي افزایش دما مي ت��وان به افزایش اف��ت درجه ي
نفت9 و افزایش افت حجم نفت10 در اثر تبخیر ش��دن ترکیبات س��بک تر 
هیدروکربني اشاره کرد. همان طور که در نمودارهاي شکل-2 نشان داده 
ش��ده با افزایش دماي نفت، افت درجه ي API و افت حجم نفت افزایش 
مي یابد. الزم به ذکر است که با توجه به نوع نفت، میزان تغییرات مذکور 

متفاوت است.
 38.0° API Mid-Continent Crude

 34.2° API West Texas Composite

 32.0° API Southern Oklahome

 31.5° API Wyoming

 28.6° API Sugerland, Texas

 24.4° API Southern Louisiana

 37.2° API Sprayberry, West Texas

 33.3° API Mid-Continent Crude

با توجه به محدودیت هاي افزایش دماي نفت، دماي بهینه براي فرآیند 
نمک زدای��ي با توجه ب��ه نوع تجهیز و درج��ه ي API نفت خام از نمودار 

شکل-3 تعیین مي شود.
در واحده��اي نمک زدای��ي مناطق نفت خیز جن��وب، نفت خام قبل از 
ورود ب��ه نمک گیر برقي حداکثر تا دماي 65 درجه ي س��انتي گراد گرم 

مي شود.

2-تجهی�زاتحرارت�يم�ورداس�تفادهدرواحده�ايقدی�موجدی�د
نمكزدایي

گرمایش نفت در واحدهاي نمک زدایي قدیم فقط توسط گرمکن هاي 
مش��عل دار انجام مي ش��د. اما در واحده��اي نمک زدایي جدی��د به منظور 

بهینه سازي انرژي و کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و عملیاتي و همچنین 
جلوگیري از اف��ت کمیت و کیفیت نفت، در دو بخش نفت و آب عالوه 
بر گرمکن از مبدل حرارتي نیز اس��تفاده مي ش��ود. در همین راس��تا همه ي 
واحدهاي قدیمي نیز مجهز به مبدل حرارتي ش��ده اند. در شکل-4 شماي 

کلي واحدهاي نمک زدایي قدیم و جدید نشان داده شده است.

3-گرمكنهايمشعلدار
اس��اس کار گرمکن هاي مش��عل دار انتقال گرماي همراه محصوالت 
حاصل از احتراق گاز س��وخت به س��یال فرآیندي اس��ت. بازدهي انتقال 
حرارت این گرمکن ها حدود 80 درصد اس��ت که به طور عمده از طریق 
تابش و همرفت انجام مي ش��ود و ح��دود 50 تا 70 درصد انتقال حرارت 
توسط مکانیسم تابش است. به طور کلي گرمکن ها دو نوع شعله  مستقیم11 
و شعله غیرمستقیم12 هستند. در گرمکن هاي شعله مستقیم گرماي حاصل 
از احتراق مس��تقیماً به س��یال فرآیندي منتقل مي ش��ود و درگرمکن هاي 
شعله غیرمستقیم گرماي حاصل از احتراق از طریق سیالی واسطه به سیال 

فرآیندي منتقل مي گردد ]3 [.
در واحدهاي قدیم نمک زدایي مناطق نفت خیز جنوب گرمایش نفت 
فقط توس��ط گرمکن هاي شعله مس��تقیم صورت مي گرفت که با وجود 
بازده مناس��ب، به علت مش��کالت عملیاتي و هزینه هاي ف��راوان تعمیر و 
نگهداري،  ای��ن گرمکن ها به تدریج جاي خود را به گرمکن هاي ش��عله 
غیرمس��تقیم دادند. در تمامي واحدهاي نمک زدایي جدید نیز از گرمکن 
شعله غیرمستقیم اس��تفاده مي شود. گرمکن هاي ش��عله غیرمستقیم مورد 
 GASTECH، اس��تفاده در مناطق نفت خیز جنوب از س��ازندگاني مانند
 ICE، PETROTECHNA، FLARETEC، PETROCOMPANY،

TERMO ENGINEERING، SECEC تأمین شده است.

الزم به ذکر اس��ت که عملی��ات گرمایش نفت نمک��ي در واحدهاي 
نمک زدایي پس از جداسازي آب آزاد و قبل از ورود به نمک گیر برقي 

2   تأثیر افزایش دمای نفت خام بر درجه API و حجم ]1[

٣ 
 

با توجه به ذكر است كه  الزم به. يابد مي نفت افزايشحجم افت و  APIي  درجهافت ، نفتبا افزايش دماي 
  .استمتفاوت مذكور ميزان تغييرات  ،نوع نفت

  

   
 )ب( )الف(

  ]1[ و حجم نفت  APIي بر درجهخام  ثير افزايش دماي نفتأت - 2نمودار
  

 38.0° API Mid-Continent Crude 
 34.2° API West Texas Composite 
 32.0° API Southern Oklahome 
 31.5° API Wyoming 
 28.6° API Sugerland, Texas 
 24.4° API Southern Louisiana 
 37.2° API Sprayberry, West Texas 
 33.3° API Mid-Continent Crude 

 
تجهيز و زدايي با توجه به نوع  فرآيند نمك برايدماي بهينه ، افزايش دماي نفت هاي محدوديته به با توج
  .شود تعيين مي 3-شكل نمودارخام از  نفت API ي درجه

بالف

3   دماي بهینه براي فرآیند نمک زدایي در انواع تجهیزات فرآیندي ]1[

۴ 
 

 
  ]1[ زدايي در انواع تجهيزات فرآيندي فرآيند نمك برايدماي بهينه  - 3 شكل

  
گير برقي حداكثر تا  خام قبل از ورود به نمك خيز جنوب، نفت زدايي موجود در مناطق نفت در واحدهاي نمك

  .شود گراد گرم مي سانتي ي درجه 65دماي 
  
  زدايي نمكقديم و جديد هاي مورد استفاده در واحد حرارتيتجهيزات  - 2

در واحدهاي  اما. شد انجام مي دار لمشع هاي گرمكنديم فقط توسط زدايي ق واحدهاي نمك درگرمايش نفت 
و همچنين  گذاري و عملياتي مايههاي سر سازي انرژي و كاهش هزينه ر بهينهمنظو زدايي جديد به نمك

استفاده از مبدل حرارتي نيز  گرمكنعالوه بر در دو بخش نفت و آب ، جلوگيري از افت كميت و كيفيت نفت
كلي شماي  4- شكلدر . اند دهشمجهز به مبدل حرارتي نيز واحدهاي قديمي  ي همه در همين راستا. دشو مي

  .شده است زدايي قديم و جديد نشان داده واحدهاي نمك
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انجام مي ش��ود. گرم کردن غیرضروري آب همراه نفت که به س��ادگي 
و ب��دون عملی��ات گرمادهي قابل جداس��ازي اس��ت عالوه ب��ر افزایش 
رسوب گذاري سیال در خطوط لوله و تجهیزات، سبب اتالف زیاد انرژي 
نیز مي شود. این شیوه ي طراحي سبب بهینه سازي قابل توجهي در مصرف 
انرژي مي گردد؛ چراکه جهت گرم کردن یک پوند آب به اندازه ي یک 
درجه ي فارنهایت، حدود BTU 350 انرژي مصرف مي شود؛ درصورتي 

که این مقدار براي نفت خام برابر BTU 150 خواهد بود ]1[.

4-مبدلهايحرارتي13
به منظور بهینه س��ازي مصرف انرژي در واحدهاي نمک زدایي مي توان 
از گرماي نفت و آب خروجي از نمک گیر برقي که دماي آن حدود 60 
تا 65 درجه ي سانتي  گراد اس��ت جهت گرم کردن اولیه ي نفت نمکي و 

آب رقیق کننده ي ورودي استفاده کرد.
به طور کل��ي انواع مبدل ه��اي حرارتي مورد اس��تفاده در صنایع نفت 
وگاز ش��امل مبدل هاي دولوله اي14، پوس��ته و لوله15 و صفحه اي16 هستند 
]3 [. درحال حاضر در واحده��اي نمک زدایي مناطق نفت خیز جنوب از 
مبدل هاي حرارتي صفحه اي         استفاده مي شود. از جمله مزایاي این مبدل ها 

مي توان به موارد زیر اشاره کرد ]4 [:
 تعمیرات و نگهداري آنها از سایر انواع مبدل ها راحت تر است.

 از نظر نرخ سیال بسیار انعطاف پذیر هستند و مي توان به راحتي تعداد 
صفحات آنها را کم یا زیاد کرد.

 براي مواد با گرانروي زیاد مناسب هستند.
 اختالف دماي سیال سرد و گرم جهت انتقال حرارت براي مبدل هاي 
صفحه اي یک درجه ي س��انتي گراد اس��ت؛ در حالي که براي مبدل هاي 

پوسته و لوله 5 تا 10 درجه ي سانتي گراد مي باشد.
 گرفتگي میسر در این نوع مبدل ها کم است.

 رژیم جریان در این نوع مبدل ها از نوع جریان متقابل است.

جهت اس��تفاده از این نوع مبدل باید به انتخاب جنس مناسب نشت بند 
از نظر مقاومت ش��یمیایي و حرارتي و همچنین فشار عملیاتي توجه شود. 

در شکل-5 اجزاي اصلي یک مبدل صفحه اي نشان داده شده است.
مبدل هاي صفحه اي مورد اس��تفاده در شرکت مناطق نفت خیز جنوب 
 ALFA LAVAL ، GEA، SONDEX، CPTمرب��وط ب��ه ش��رکت هاي

APV، COOL SUMER، طاها قالب طوس و گرماگستر است.

۵ 
 

  
  شعله مستقيم و بدون مبدل حرارتي نفت و آب گرمكنقديم با زدايي  نمكواحد  )الف

  

  
  هاي حرارتي نفت و آب غيرمستقيم و مجهز به مبدل گرمكنبا جديد زدايي  نمكواحد ) ب(

  

  
  قديم و جديدزدايي  نمك هايشماي كلي واحد  - 4شكل

  
  

4   شماي كلي واحدهاي نمک زدایي قدیم و جدید

  1   داده های میدانی واحد های نمک زدایی شركت بهره برداری 
نفت و گاز مارون

QTC, inT 'C, inTH,OutT 'H, OutTeff

56203450588مارون-1

632336485810مارون-3

44243449589مارون-4

53203853585مارون-5

72213548557مارون-6

5   اجزاي اصلي مبدل حرارتي صفحه اي

٧ 
 

 كرداد يا زيرا كم آنها تعداد صفحات  يراحت توان به يو م هستندر يپذ ار انعطافيال بسيس نرخ از نظر. 
 هستندمناسب  زياد گرانرويمواد با  يبرا. 
  گراد  يسانت ي درجه يك يا صفحه يها مبدل يبرااختالف دماي سيال سرد و گرم جهت انتقال حرارت

 .باشد ميگراد  يسانت ي درجه 10 تا 5پوسته و لوله  يها مبدل كه براي در حالي ؛است
 است كمها  ن نوع مبدليسر در ايم يگرفتگ. 
 است متقابلان يجراز نوع ها  ن نوع مبدليان در ايجرم يرژ. 
 

و  يو حرارت ييايميت شمبند از نظر مقاو به انتخاب جنس مناسب نشت ديمبدل بااين نوع جهت استفاده از 
  .نشان داده شده است يا ك مبدل صفحهي اصلي اجزاي 5-شكلدر . شودتوجه  ياتين فشار عمليهمچن

  

  
  اي مبدل حرارتي صفحه اصلي اجزاي- 5شكل

  

 ALFA LAVALيها شركتبه  مربوط جنوب خيز مناطق نفتشركت در استفاده مورد  يا صفحه يها بدلم

، GEA ،SONDEX ،CPT APV ،COOL SUMER، استگرماگستر  و طوس طاها قالب.  
  
 يانرژسازي مصرف  بهينهنقش مبدل حرارتي در - 5

انرژي حاصل از گرمايش نفت و ، زدايي واحدهاي جديد نمكدر نشان داده شده  4-گونه كه در شكل همان
بازيافت نفت و آب هاي حرارتي  توسط مبدلزدايي در حد امكان  قبل از خروج از واحد نمك ،آب همراه

و نفت ورودي به  ندفاقد مبدل حرارتي بوددر طراحي اوليه زدايي  نمك كه واحدهاي قديم در حالي .شود مي
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5-نقشمبدلحرارتيدربهینهسازيمصرفانرژي
همان گون��ه که در ش��کل-4 نش��ان داده ش��ده در واحده��اي جدید 
نمک زدایي، انرژي حاصل از گرمایش نفت و آب همراه، قبل از خروج 
از واحد نمک زدایي در حد امکان توسط مبدل هاي حرارتي نفت و آب 
بازیافت مي ش��ود. در حالي که واحده��اي قدیم نمک زدایي در طراحي 
اولیه فاقد مب��دل حرارتي بودند و نفت ورودي به گرمکن ها دماي کمي 
داش��ت. در نتیج��ه میزان س��رمایه گذاري اولیه و مص��رف انرژي جهت 

افزایش دماي نفت تا دماي مدنظر به طور قابل مالحظه اي زیاد بود.
با توجه به داده هاي میداني جمع آوري شده ي مربوط به پروژه ي نصب 
مبدل هاي حرارتي واحدهاي نمک زدایي شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مارون، اطالعات و محاسبات مربوط به بهینه سازي مصرف انرژي حاصل 
از نصب مبدل حرارتي نفت و آب در جداول-1 و2 ارائه ش��ده اس��ت. 
جریان هاي گرم خروجي نمک زدایي ش��امل نفت نمک زدایي ش��ده و 
پسآب خروجي از نمک گیرهاي برقي است که به ترتیب در مبدل نفت و 
مبدل آب با جریان هاي سرد ورودي شامل نفت نمکي و آب رقیق کننده 
تب��ادل حرارتي مي کند. با نصب مبدل حرارتي، عالوه بر کاهش مصرف 

انرژي، ام��کان افزایش دماي خروجي از گرمکن مش��عل دار تا حدود 8 
درجه ي سانتي گراد نیز میسر شد.

Q :       )نرخ نفت )هزار بشکه در روز MBbl/Day

TC, in :                     دماي نفت سرد ورودي به گرمکن بدون مبدل ]C[
T'C, in :                     دماي نفت نیمه گرم ورودي به گرمکن با مبدل ]C[
TH, Out :                         دماي نفت خروجي از گرمکن بدون مبدل ]C[

]C[ دماي نفت خروجي از گرمکن با مبدل                              
Teff :                  افزایش دماي نفت خروجي از کوره با نصب مبدل ]C[

با توج��ه به داده ه��اي میداني ج��دول-1،  میزان مص��رف و همچنین 
صرفه جویي روزانه ي گاز مورد نیاز محاس��به و در جدول-2 درج ش��ده 
اس��ت. مقادیر مذکور بر اساس اختالف دماي نفت سرد ورودي به واحد 
نمک زدایي که بدون گرمایش وارد گرمکن مي شود )TC, in(  با نفت گرم 
خروج��ي از گرمکن )T'H, Out( به ازاي یک درجه ي س��انتي گراد افزایش 

دما و براي هزار بشکه نفت خام محاسبه شده است.
TDif :                 اختالف دماي نفت ورودي و خروجي بدون مبدل ]C[
T'Dif:                       اختالف دماي نفت ورودي و خروجي با مبدل ]C[
G :                  مصرف گاز بدون نصب مبدل ])Sm3/(C.Mbbl[

G' :                                 مصرف گاز با نصب مبدل ])Sm3/(C.Mbbl[

GS :              صرفه جویي مصرف گاز با نصب مبدل ])Sm3/(C.Mbbl[

میزان مص��رف و هزینه ي روزانه ي گاز س��وخت براي یک واحد 55 
هزار بش��که در روز بر اساس اعداد میانگین مندرج در جدول-2 محاسبه 

و در جدول-3 درج شده است.
QG :               1000  [ مصرف روزانه ي گاز سوخت گرمکنSm3/Day[
CD:                            هزینه ي روزانه ي مصرف سوخت ]Day/1000$[

6-محاسباتاقتصاديمربوطبهنصبمبدلحرارتي
6-1-دورهيبازگشتسرمایه

 دوره ي بازگشت سرمایه عبارت است از مدت زماني که سرمایه ي 

  2  میزان صرفه جویی مصرف گاز ســوخت بعد از نصب مبدل 
حرارتی

T DifT'DifGG'GS

30381073مارون-1

2535972مارون-3

2534981مارون-4

33381165مارون-5

27341073مارون-6

2835/89/872/8میانگین

  3  مصرف روزانه ای ســوخت گرمکن برای یک واحد نمک زدایی 55 هزار 
بشکه در روز

QGCD

19/33/78 گرمایش بدون نصب مبدل 

13/82/70 گرمایش با نصب مبدل 

5/51/08 اختالف مصرف و هزینه ي گاز

6   دوره ي بازگشت سرمایه
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اولیه توس��ط درآمدهاي س��الیانه جبران مي ش��ود. اگ��ر درآمدهاي 
دوره اي در پایان هر دوره ثابت فرض ش��ود رابطه ي کلي محاس��به ي 

دوره ي بازگشت سرمایه به صورت رابطه ي-1 خواهد بود ]5[:

١٠ 
 

  
  

 
 

 مربوط به نصب مبدل حرارتي محاسبات اقتصادي - 6

  بازگشت سرمايه ي دوره -6-1
اوليه توسط درآمدهاي ساليانه جبران  ي كه سرمايه زماني مدت از استعبارت بازگشت سرمايه  ي دوره 

بازگشت  ي دوره ي كلي محاسبه ي رابطه شودثابت فرض  اي در پايان هر دوره هاي دورهاگر درآمد. شود مي
  :]5[خواهد بود  1- ي رابطهصورت  سرمايه به

)1(  �� ������ � �
�

���
 

 

  
گذاري ثابت سرمايه [$]  P: 

[Year] بازگشت سرمايه ي دوره  n: 
 [$/Year] سود در پايان هر دوره F: 

  
با استفاده آن،  متغيرهايو تعيين  1- ي با بسط رابطه. استساليانه  ي درآمد حاصل در پايان دوره Fرابطه اين در 

  :دشو بازگشت سرمايه محاسبه مي ي دوره 2- ي از رابطه
)2( n
 [C] افزايش دماي نفت  ∆

[$/Sm3] Error!  Unknown 
switch  argument.]6 [

  ميانگين قيمت گاز=196/0

CG: 

  
نفت و آب حرارتي هاي  لخريد و نصب مبد ي هزينه  ،خيز جنوب فتهاي اجرا شده در مناطق ن بر اساس پروژه

 2- جدول مطابق .شود برآورد ميهزار دالر  400حدود  هزار بشكه در روز 55ظرفيت  زدايي به براي يك واحد نمك
 مصرف سوختجويي  و ميزان صرفهگراد  سانتي ي درجه 8/35با نصب مبدل حرارتي ميانگين افزايش دما 

[Sm3/(C.Mbbl)] 8/2 د كه شو مي محاسبه سال يكحدود  بازگشت سرمايه ي دوره 2- ي با استفاده از رابطه. است
  .است نشان داده شده 6- در شكل

  

  
]1000$/Day[ مصرف سوخت ي روزانه ي هزينه  CD:  

)1(

  P:                        سرمایه گذاری ثابت ]$[
n:            دوره ی بازگشت سرمایه ]Year[
F:         سود در پایان هر دوره ]$ / Year[

در این رابطه F درآمد حاصل در پایان دوره ي س��الیانه اس��ت. با بسط 
رابط��ه ي-1 و تعیی��ن متغیره��اي آن، با اس��تفاده از رابط��ه ي-2 دوره ي 

بازگشت سرمایه محاسبه مي شود:

)2(TQ
P

CGGs

١٠ 
 

  
  

 
 

 مربوط به نصب مبدل حرارتي محاسبات اقتصادي - 6

  بازگشت سرمايه ي دوره -6-1
اوليه توسط درآمدهاي ساليانه جبران  ي كه سرمايه زماني مدت از استعبارت بازگشت سرمايه  ي دوره 

بازگشت  ي دوره ي كلي محاسبه ي رابطه شودثابت فرض  اي در پايان هر دوره هاي دورهاگر درآمد. شود مي
  :]5[خواهد بود  1- ي رابطهصورت  سرمايه به

)1(  �� ������ � �
�

���
 

 

  
گذاري ثابت سرمايه [$]  P: 

[Year] بازگشت سرمايه ي دوره  n: 
 [$/Year] سود در پايان هر دوره F: 

  
با استفاده آن،  متغيرهايو تعيين  1- ي با بسط رابطه. استساليانه  ي درآمد حاصل در پايان دوره Fرابطه اين در 

  :دشو بازگشت سرمايه محاسبه مي ي دوره 2- ي از رابطه
)2( n
 [C] افزايش دماي نفت  ∆

[$/Sm3] Error!  Unknown 
switch  argument.]6 [

  ميانگين قيمت گاز=196/0

CG: 

  
نفت و آب حرارتي هاي  لخريد و نصب مبد ي هزينه  ،خيز جنوب فتهاي اجرا شده در مناطق ن بر اساس پروژه

 2- جدول مطابق .شود برآورد ميهزار دالر  400حدود  هزار بشكه در روز 55ظرفيت  زدايي به براي يك واحد نمك
 مصرف سوختجويي  و ميزان صرفهگراد  سانتي ي درجه 8/35با نصب مبدل حرارتي ميانگين افزايش دما 

[Sm3/(C.Mbbl)] 8/2 د كه شو مي محاسبه سال يكحدود  بازگشت سرمايه ي دوره 2- ي با استفاده از رابطه. است
  .است نشان داده شده 6- در شكل

  

  
]1000$/Day[ مصرف سوخت ي روزانه ي هزينه  CD:  

١٠ 
 

  
  

 
 

 مربوط به نصب مبدل حرارتي محاسبات اقتصادي - 6

  بازگشت سرمايه ي دوره -6-1
اوليه توسط درآمدهاي ساليانه جبران  ي كه سرمايه زماني مدت از استعبارت بازگشت سرمايه  ي دوره 

بازگشت  ي دوره ي كلي محاسبه ي رابطه شودثابت فرض  اي در پايان هر دوره هاي دورهاگر درآمد. شود مي
  :]5[خواهد بود  1- ي رابطهصورت  سرمايه به

)1(  �� ������ � �
�

���
 

 

  
گذاري ثابت سرمايه [$]  P: 

[Year] بازگشت سرمايه ي دوره  n: 
 [$/Year] سود در پايان هر دوره F: 

  
با استفاده آن،  متغيرهايو تعيين  1- ي با بسط رابطه. استساليانه  ي درآمد حاصل در پايان دوره Fرابطه اين در 

  :دشو بازگشت سرمايه محاسبه مي ي دوره 2- ي از رابطه
)2( n
 [C] افزايش دماي نفت  ∆

[$/Sm3] Error!  Unknown 
switch  argument.]6 [

  ميانگين قيمت گاز=196/0

CG: 

  
نفت و آب حرارتي هاي  لخريد و نصب مبد ي هزينه  ،خيز جنوب فتهاي اجرا شده در مناطق ن بر اساس پروژه

 2- جدول مطابق .شود برآورد ميهزار دالر  400حدود  هزار بشكه در روز 55ظرفيت  زدايي به براي يك واحد نمك
 مصرف سوختجويي  و ميزان صرفهگراد  سانتي ي درجه 8/35با نصب مبدل حرارتي ميانگين افزايش دما 

[Sm3/(C.Mbbl)] 8/2 د كه شو مي محاسبه سال يكحدود  بازگشت سرمايه ي دوره 2- ي با استفاده از رابطه. است
  .است نشان داده شده 6- در شكل

  

  
]1000$/Day[ مصرف سوخت ي روزانه ي هزينه  CD:  

T:

بر اس��اس پروژه هاي اجرا ش��ده در مناطق نفت خی��ز جنوب،  هزینه ي 
خرید و نصب مبدل هاي حرارتي نفت و آب براي یک واحد نمک زدایي 
به ظرفیت 55 هزار بش��که در روز حدود 400 هزار دالر برآورد مي شود. 
طبق جدول-2 میانگین افزایش دما با نصب مبدل حرارتي 35/8 درجه ي 
 2/8 ])Sm3/(C.Mbbl[ سانتي گراد و میزان صرفه جویي مصرف سوخت
است. با اس��تفاده از رابطه ي-2 دوره ي بازگشت سرمایه حدود یک سال 

محاسبه مي شود که در شکل-6 نشان داده شده است.

6-2-صرفهجویيسالیانه
صرفه جویي س��الیانه ي حاصل از نصب مبدل حرارتي براي یک واحد 
نمک زدایي به ظرفیت 55 هزار بش��که در روز )با احتساب نرخ تسعیر ارز 
مع��ادل 30000 ریال(، با اس��تفاده از رابطه ي-3 ح��دود 12 میلیارد ریال 

محاسبه مي شود.

)3(Saving = 360  Gs  CG  Q  ΔT :

نتیجهگیري
افزایش دما یکي از عوامل بس��یار مؤثر در فرآیند نمک زدایي است و 
تأثیر مس��تقیمي بر بازده جداسازي آب شور از نفت دارد. از سوي دیگر، 
 افزای��ش دماي نفت با محدودیت هایي نظیر کاهش حجم نفت یا کاهش 
درجه ي API و در نتیجه کاهش ارزش آن همراه اس��ت. بنابراین افزایش 
دم��اي نفت در مراح��ل مختلف نمک زدایي باید در ش��رایط بهینه انجام 
ش��ود. به همین منظور از مبدل هاي حرارتي استفاده مي گردد که منجر به 
بازیافت انرژي و کاهش بار مصرفي در گرمکن هاي مشعل دار نیز خواهند 
ش��د. نصب مبدل حرارتي نفت در واحدهاي نمک زدایي با صرفه جویي 
30 درصدي مصرف سوخت،  براي یک واحد نمک زدایي به ظرفیت 55 
هزار بشکه در روز سالیانه در حدود 12میلیارد ریال صرفه جویي اقتصادي 
به هم��راه دارد. با توجه به وجود 22 واحد نمک زدایي در مناطق نفت خیز 
جنوب، میزان کّل صرفه جویي اقتصادي س��الیانه ي این ش��رکت در این 
زمینه، ح��دود 410 میلیارد ریال برآورد مي ش��ود. با اج��راي پروژه هاي 
جاري نمک زدای��ي این رقم به 620 میلیارد ری��ال افزایش خواهد یافت. 
عالوه بر موضوع بهینه س��ازي مصرف انرژي، س��ایر کارکردهاي نصب 
مب��دل حرارت��ي از قبیل جلوگی��ري از هرزروي، کاه��ش ارزش نفت و 
همچنی��ن اثرات زیس��ت محیطي مطلوب مربوط به کاه��ش آالینده هاي 

ناشي از احتراق گاز سوخت نیز قابل توجه است.
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