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آخرین فناوري هاي نمک زداي الکتروستاتیک نفت خام و مسیر توسعه فناوري 
در پژوهشگاه صنعت نفت

مهدي محمدی* )دکتراي مهندسي شیمي(، پژوهشگاه صنعت نفت  

میــزان آب و نمــک دو عامــل اساســي تعیین کننــده کیفیــت نفت خــام تولیــدي محســوب مي شــوند. 
ــت.  ــتیابي اس ــل دس ــي قاب ــد نمک زدای ــام در واح ــرآورش نفت خ ــق ف ــر از طری ــت موردنظ کیفی
نیازمنــد  کــه  دارد  به همــراه  را  چالش هایــي  فوق ســنگین  و  ســنگین  نفت خام هــاي  فــرآورش 
ــه  ــار ب ــرداران را ناچ ــي، بهره ب ــاوري قدیم ــتفاده از فن ــت. اس ــر اس ــاي جدیدت ــتفاده از فناوري ه اس
اتخــاذ راه حل هــاي ســنتي نظیــر اســتفاده از تجهیــزات بزرگتــر در طراحــي نمــک زدا و یــا بــاال بــردن 
دمــا و افزایــش مصــرف مــواد شــیمیایي در عملیــات مي نمایــد. ایــن روش هــا نهایتــاً موجــب افزایــش 
هزینــه، بـُـروز شــرایط غیرعــادي در فرآینــد و عــدم تطابــق کیفیــت نفت خــام تولیــدي بــا مشــخصات 
ــش  ــاال و افزای ــکوزیته ب ــاال، ویس ــانایي ب ــت رس ــر خاصی ــي نظی ــردد. چالش های ــده مي گ ــن ش تعیی
میــزان آب همــراه نفــت در ایــن فرآینــد مطــرح اســت. در ایــن مقالــه چالش هــاي پیــش روي فرآینــد 
ــگاه  ــات پژوهش ــن اقدام ــوند. همچنی ــي مي ش ــوزه معرف ــن ح ــد ای ــاي جدی ــي و فناوري ه نمک زدای
ــي و  ــاس نیمه صنعت ــگاهي، مقی ــاس آزمایش ــق مقی ــاوري از طری ــعه فن ــیر توس ــت در مس ــت نف صنع
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همـراه  صـورت  بـه  امـالح  و  آب  مقادیـری  دارای  معمـوالً  نفت خـام 
مي باشـد کـه الزم اسـت قبـل از انتقـال نفـت در تأسیسـات فرآورشـي 
بـه  چندفـازي  جداکننده هـاي  در  شـور  آب  از  بخشـي  شـود.  جـدا 
روش ثقلـي جـدا مي شـود ولـي شکسـتن امولسـیون قطـرات کوچـک 
آب باقیمانـده در نفـت، تنهـا بـا اسـتفاده از روش الکتروسـتاتیک قابـل 
انجـام اسـت. در نمـک زدا بـا اعمـال میـدان الکتریکـي و ادغـام قطرات 
کوچـک بـه قطـرات بزرگتـر، راندمـان جداسـازي آب شـور از نفـت 
به طـور چشـمگیري بهبـود مي یابد. بـا انجام مناسـب این فرآینـد از بُروز 
معضالتـي نظیـر خوردگـي خطـوط انتقـال نفـت، تجهیزات پایین دسـتي 
و همچنین مسـمومیت کاتالیسـت هاي پاالیشـگاهي جلوگیري مي شـود. 
بـا تضمیـن کیفیـت نفت خـام صادراتـي، از افـت قیمت فـروش نفت خام 

نیـز پیشـگیري خواهد شـد. 
معمـوالً بـراي جداسـازي امولسـیون آب در نفت خـام در تجهیـزي بـه 
نـام نمـک زدا از اثـر هم زمان حـرارت، زمـان اقامت و میـدان الکتریکي 
اسـتفاده مي شـود. در فرآینـد نمک زدایـي از نفت خـام، معمـوالً حجـم 
مشـخصي از آب تـازه )vol% 5-2( را در یـک شـیر اختـالط و با اعمال 
افـت فشـار )psi 20-5( بـا جریـان نفت خـام مخلـوط مي کننـد. این کار 
موجـب حـل شـدن و رقیق شـدن نمـک در فاز آب خواهد شـد. سـپس 
امولسـیون آب در نفت خـام بـراي جداسـازي وارد دسـتگاه نمـک زدا 
مي شـود. درصورتي کـه اختـالط ذکر شـده کامـل انجام شـود، راندمان 
آب زدایـي1 را مي تـوان بـا راندمـان نمک زدایـي2 قابـل مقایسـه دانسـت. 
اسـتفاده از دمولسـیفایر نیـز بـراي بهبـود عملیات جداسـازي رایج اسـت 
و معمـوالً بـه ازاي هر بشـکه نفت خـام، میـزان 0/01-0/005 پوند از این 

مواد اسـتفاده مي شـود]1[.
سـایزبندي نمـک زدا به شـدت تحـت تأثیـر ویسـکوزیته نفت قـرار دارد 
کـه خـود ایـن پارامتـر نیـز بـه دمـاي عملیاتـي بسـتگي دارد. به عنـوان 
مثـال بـراي نفت خام هـاي بسـیار ویسـکوز حداقـل دماي خـوراک براي 
طراحـي بایـد 70ºC در نظر گرفته شـود. هرچند انتخـاب دماهاي باالتر، 
کاهـش انـدازه مخـزن را ممکـن مي سـازد ولـي در عـوض ایـن کاهش 
در هزینـه سـاخت مخـزن، هزینه هـاي عملیاتـي براي گرمایـش خوراک 

افزایـش خواهـد یافت ]2[.
اختـالف  نظیـر  مشـکالتي  به دلیـل  سـنگین  نفت خام هـاي  فـرآورش 
دانسـیته پاییـن فازهاي نفت و آب، ویسـکوزیته باالي نفت خـام و اندازه 
کوچکتـر قطـرات آب، اسـتفاده از دمـاي عملیاتـي باالتـر و در نتیجـه 
رسـوب گذاري3 و یـا شـرایط غیرعـادي در فرآیند را موجـب مي گردد. 
همچنیـن، اسـتفاده از تجهیـزات بزرگتـر و یـا افزایـش میـزان مصـرف 
مـواد شـیمیایي )دمولسـیفایر( نیـز باعـث افزایـش هزینه هـا خواهـد شـد. 
چالش هـاي دیگـري نظیـر خاصیت رسـانایي4 باالي نفت خـام و افزایش 
میـزان آب  افزایـش  به دلیـل  نفت خـام  در  امولسـیون آب  ویسـکوزیته 

همـراه5 نیـز در ایـن فرآینـد وجود دارنـد]3[.
فنـاوري AC به دلیـل افـت ولتـاژ اعمـال شـده، بـراي نفت خام هـاي بـا 
رسـانایي بـاال مناسـب نیسـت و موجـب بـزرگ شـدن مخـزن و منبـع 
 AC/ DC الکتریکـي موردنیـاز مي گـردد. اسـتفاده از فنـاوري ترکیبـي
در  هـم  و  آب  تـوده  جداسـازي  در  هـم  عملکـرد،  بهبـود  موجـب 
پیشـرفته تر  نسـخه هاي  قطـرات کوچـک آب مي شـود. در  جداسـازي 
الکترودهـا و  الکتریکـي مدولـه شـده، چیدمـان  میـدان  فنـاوري،  ایـن 
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هندسـه توزیع کننـده ورودي بـه مخزن بهبـود یافته اند. فنـاوري فرکانس 
دوگانـه6 شـدت میـدان الکتریکـي باالتـر را بـا فرکانـس بـاال ترکیـب 
نمـوده و در نتیجـه بـا افزایـش راندمان فرآینـد، امکان کوچک تر شـدن 
بیشـتر مخـازن را فراهـم مي نمایـد. فنـاوري الکترودینامیـک 7 نیـز امکان 
اسـتفاده از یـک مرحلـه نمک زدا به جـاي دو مرحله را فراهـم مي نماید. 
پیشـرفت ها در نسـل هاي جدیـد فنـاوري موجـب کوچکتـر شـدن حجم 
مخـزن، پاییـن آمـدن دماي عملیاتي و کاهش مصرف دمولسـیفایر شـده 

اسـت ]4[.
جدیـد  فناوري هـاي  و  نفت خـام  فـرآورش  چالش هـاي  مقالـه  ایـن 
نمک زدایـي را تشـریح مي نمایـد. طراحـي مفهومـي نمـک زدا و دانـش 
فنـي سـاخت اجـزاي کلیدي دسـتگاه در کشـور یـک فنـاوري وارداتي 
مي باشـد و تاکنـون بومـي نگردیـده بـود. ایـن موضـوع هـم در بخـش 
دانـش  فنـي راهبـري واحدهـاي موجـود و هـم در احـداث واحدهـاي 
بـر  نفـت  صنعـت  پژوهشـگاه  مي شـود.  مشـاهده  جدیـد  نمک زدایـي 
اسـاس ضرورت هـاي اشـاره شـده، اقدامـات هدفمنـدي را بـه منظـور 
بومي سـازي ایـن فنـاوري بـه انجـام رسـانیده اسـت کـه در ایـن مقالـه 

معرفـي خواهنـد شـد.
 

١- اصول جداسازي الکتروستاتیک آب از نفت
سـرعت جداسـازي فـاز آب از نفـت مطابـق رابطـه اسـتوکس بـا تـوان 
دوم انـدازه قطـرات ارتبـاط مسـتقیم دارد. بنابرایـن اگر بتوانیم به روشـي 
انـدازه قطـرات فـاز آب موجـود در نفـت را رشـد دهیـم، سـرعت و 
نمـک زداي  اینـرو در  از  یافـت.  افزایـش خواهـد  راندمـان جداسـازي 
نفت خـام بـا اعمـال میـدان الکتریکـي، قطـرات کوچـک بـا یکدیگـر 

ادغـام8 شـده و قطـرات بزرگتـر تشـکیل مي شـود]5[.
بـا  کافـي  انـرژي  بـا  درصورتي کـه  نفت خـام،  در  پراکنـده  قطـرات 
یکدیگـر برخـورد کننـد قـادر خواهند بـود بر موانـع موجود غلبـه کرده 
و بـا یکدیگـر ادغـام شـوند. موانـع موجـود در مقابـل تجمیـع قطـرات 
عبارتنـد از: الیـه فیلـم جـذب شـده در اطـراف قطـرات آب، ذرات ریز 
احاطه کننـده قطـرات، نیـروي دافعـه الیـه دوتایـي الکتریکي٩ و کشـش 
در  مي توانـد  دیگـر  طـرف  از  سـطحي  نیـروي کشـش  البتـه  سـطحي. 
لحظـه تجمیـع به عنـوان نیـروي محرکـه مطـرح باشـد ولي قبل از شـروع 
تجمیـع نقـش انرژي ممانعت کننده دارد که الزم اسـت شکسـته شـود تا 
عمـل تجمیـع10 بتوانـد انجـام شـود ]8-6[. به طـور کلـي مي تـوان گفـت 
اسـتفاده از میـدان الکتروسـتاتیک شـرایطي را فراهم مي سـازد که انجام 
تجمیـع بیـن قطـرات بهبـود یابد. به طور عمده سـه دسـته اصلـي نیروهاي 
الکتروسـتاتیک شـامل نیروي جاذبـه دوقطبي، نیـروي الکتروفورتیک و 
نیـروي دي الکتروفورتیـک در انجـام ایـن پدیـده نقـش دارنـد ]12-٩[. 

2- اجزاي نمک زداي الکتروستاتیک
دسـتگاه نمـک زداي الکتروسـتاتیک یـک مخـزن افقـي با رژیـم جریان 
آن  تشـکیل دهنده  اصلـي  اجـزاي  کـه  مي باشـد  بـاال  بـه  رو  عمـودي 

عبارتنـد از: سیسـتم توزیـع خـوراک ورودي، شـبکه الکترودهـا، منبـع 
الکتریکـي ولتـاژ بـاال، بدنه مخـزن تحت فشـار، بوشـینگ ورودي ولتاژ 
بـاال، سیسـتم جمع آوري کننـده محصـول، سیسـتم کنتـرل سـطح آب، 

سیسـتم شست وشـوي جامـدات کـف مخـزن ]13[.

3- کنترل فصل مشترک آب-نفت
مهمتریـن پارامتـر فرآینـدي کـه بایـد در نمـک زداي نفت خـام بـه دقت 
کنترل شـود، ارتفاع فصل مشـترک آب-نفت اسـت. به دلیل مشـکالتي 
کـه بـاال آمـدن سـطح آب درون نمـک زدا در پـي خواهد داشـت، تمام 
مخـازن نمـک زدا داراي تجهیـزات کنتـرل سـطح آب شـامل  سـطح و 
شـیر کنتـرل بـراي تنظیـم دبـي آب خروجـي اسـت. بـاال رفتـن بیـش از 
حـد سـطح آب، در ابتـدا مصرف تـوان الکتریکي را افزایـش مي دهد و 
درصورتي کـه ادامـه یابـد مي تواند منجر بـه اتصال کوتاه بیـن الکترودها 
شـود. از طـرف دیگـر، پاییـن آمـدن بیـش از حـد سـطح آب، موجـب 
افزایـش میـزان نفـت همـراه جریـان پسـاب خروجـي شـده و در نتیجـه 
عالوه بـر هـدر رفتن نفت خـام، موجب بُـروز مشـکالت در بخش تصفیه 
پسـاب واحـد نمک زدایـي خواهـد شـد. بنابرایـن، عالوه بـر کنترل گـر 
سـطح آب، سیسـتم هاي مجـزاي دیگـري به عنـوان سـوئیچ سـطح باالي 
آب11 و سـوئیچ سـطح پایین آب12 با اسـتفاده از حسگرهاي الکترونیکي 
مشـابه اي مـورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد. حسـگرهاي مـورد اسـتفاده در 
از نـوع شـناوري13،  تشـخیص سـطح فصـل مشـترک آب-نفـت غالبـاً 
خازنـي14 و گاهـي از نـوع راداري15 مي باشـند. معمـوالً به دلیـل تشـکیل 
الیـه امولسـیون بیـن دو فـاز آب و نفـت، دقت ایـن حسـگرها در هنگام 
عملیـات موضـوع چالش برانگیـزي اسـت. در یـک روش جدیدتـر کـه 
بـه کمـک اشـعه گامـاي کم انـرژي دانسـیته فازهـاي داخـل مخـزن را 
اندازه گیـري مي کنـد، از دقـت باالتـري برخـوردار اسـت و مي توانـد 
در هنـگام تشـکیل الیـه امولسـیوني بـه اپراتور هشـدار دهد )شـکل-3(. 
این دسـتگاه در مقایسـه با سـایر حسـگرهاي سـطح، قیمت باالتري دارد 
ولـي در عـوض اطالعات ارزشـمندي را از داخل مخـزن نمک زدا براي 

کنتـرل بهتر سیسـتم ارائـه مي نمایـد]14[.

٤- مواد جامد همراه
به دلیـل ویسـکوزیته باالتـر نفت خام هـاي سـنگین )API پایین( این دسـته 
از نفت خام هـا مقادیـر بیشـتري از مـواد جامـد را بـا خود حمـل مي  کنند. 
باشـند.  فوق ریـز16  یـا  و  انـدازه کوچـک  در  ایـن جامـدات مي تواننـد 
جامـدات کوچـک مي تواننـد در کـف مخـازن جداکننـده و نمـک زدا 
ته نشـین شـوند و یـا حتي بـر روي سـاختار الکترودهاي داخـل نمک زدا 
رسـوب نماینـد. همچنیـن مـواد جامـد فوق ریز در الیـه میاني فـاز آب-

نفـت تجمـع یافتـه و موجب تشـکیل الیـه ضخیم امولسـیوني مي شـوند. 
مشـترک17   فصـل  تخلیـه  سیسـتم  طریـق  از  مي تـوان  را  مشـکل  ایـن 
برطـرف نمـود. در صورتي کـه از منبـع الکتریکـي مدولـه شـده اسـتفاده 
شـود، تجربـه نشـان داده که بـا اعمال ولتـاژ گذرا بـا دامنه بـاال، مي توان 
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به طـور قابل توجهـي الیـه امولسـیوني را کاهـش داده و از طـرف دیگـر 
BS&W را نیـز در نفت خـام محصـول کاهـش داد]15[.

5- مواد شیمیایي مورد استفاده
اصـوالً راندمـان عملیـات نمک زدایـي توسـط سـه عامـل تعیین کننـده 
کنتـرل مي شـود کـه عبارتنـد از: میـدان الکتریکـي، خـواص سـیاالتي و 
مـواد شـیمیایي. هرچنـد تأثیرگـذاري میـدان الکتریکـي بسـیار مهمتـر و 
تعیین کننده تـر مي باشـد، ولـي معمـوالً مواد شـیمیایي نیز به منظـور بهبود 
عملیـات نمک زدایـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرند. دمولسـیفایرها براي 
ناپایـدار کـردن فیلـم احاطه کننده اطراف قطـرات آب و انتقـال آن فیلم 
بـه درون فـاز نفتـي به کار مي رود. دمولسـیفایرها با تجمع بر روي سـطح 
قطـرات و حـذف فیلـم مذکور بـه ادغام قطـرات آب کمـک مي نمایند. 
مـواد دمولسـیفایر معمـوالً موجـب کاهـش کشـش سـطحي بیـن نفت و 

آب مي شـوند]16[.

6- اثر نفت خام سنگین
نفت خام هـاي سـنگین معمـوالً به دلیل نسـبت باالتر کربن / هیـدروژن از 
نظـر ظاهـري سـیاه تر بـه نظـر مي رسـند. برخـي از ویژگي هـاي نفت خام 
سـنگین عبارتنـد از: دانسـیته بـاال، ویسـکوزیته بـاال، میـزان بـاالي مـواد 
نفت خـام  ویژگي هـاي  ایـن  بـاال.  الکتریکـي  رسـانایي  همـراه،  جامـد 
سـنگین به دالیـل ذیـل موجـب بُـروز مشـکالتي در جداسـازي آب از 

نفـت مي گـردد]4[:
نتیجـه،  در  و  و آب  نفـت  فازهـاي  بیـن  دانسـیته  اختـالف  ✓ کاهـش 

فازهـا  جداسـازي  محرکـه  نیـروي  کاهـش 
✓  حضـور مـواد جامـد بسـیار ریـز و در نتیجـه، پایدار شـدن امولسـیون 

نفت خـام 
✓  افزایـش میـزان آب همـراه در خروجـي از جداکننده هـاي واحـد 

بهره بـرداري(  )واحـد  باالدسـتي  فـرآورش 
✓  نیـاز به اسـتفاده از دمـاي عملیاتي باال، ابعاد بزرگتر مخزن و اسـتفاده 

از میزان باالتر دمولسـیفایر
✓  افزایـش تـوان الکتریکـي مـورد نیاز و افـت ولتاژ اعمال شـده به دلیل 

رسـانایي الکتریکي باال
✓ کاهش راندمان نمک زدا به دلیل افت گرادیان ولتاژ

7- رسانایي الکتریکي نفت خام
میـدان  عملکـرد  در  مهمـي  نقـش  نفت خـام  الکتریکـي  رسـانایي 
الکتروسـتاتیکي داخل نمـک زدا دارد. در صورتي که رسـانایي نفت خام 
خیلـي کـم باشـد، بـار الکتریکـي بـه دشـواري به قطـرات آب مي رسـد. 
اگـر رسـانایي نفت خـام خیلـي زیـاد باشـد، در فواصـل بیـن دو قلـه18  
ولتـاژ، به دلیـل تخلیـه خازنـي1٩، ولتـاژ مؤثـر و درنتیجـه شـدت میـدان 

مي کند)شـکل-1(. افـت  الکتریکـي 
میـزان  بـه  نفت خام)بسـته  الکتریکـي  رسـانایي  ضریـب  افزایـش  بـا 

ترکیبـات آلـي قطبـي، جامـدات سـنگین و آسـفالتین(، شـدت میـدان 
الکتریکـي مي توانـد به طـور چشـمگیري کاهـش یابـد. در ایـن شـرایط 
منبـع الکتریکـي فرکانـس باال بـراي جبران مجدد و سـریع ولتـاژ اعمالي 
و ممانعـت از افت ولتاژ ناشـي از رسـانایي نفت خام قابل اسـتفاده اسـت. 
را  آب زدایـي  عملکـرد  راندمـان  ولتـاژ،  دامنـه  مدوالسـیون  همچنیـن 

افزایـش خواهـد داد ]4[.
 )nS/m( خاصیـت رسـانایي الکتریکـي بـر حسـب نانـو زیمنـس بـر متـر
مي تـوان  را  رسـانایي  نظـر  از  نفت خـام  انـواع  و  اندازه گیـري مي شـود 

مطابـق جـدول-1 بـه چهـار دسـته تفکیـک نمـود.

میـدان  به صـورت   AC نمـک زداي  در  نفت خـام  بـاالي  رسـانایي  اثـر 
الکتریکـي ضعیف تـر و در نتیجـه راندمـان پایین تـر عملیـات جداسـازي 
بُـروز مي کنـد؛ چـرا کـه قطـرات بسـیار کوچـک آب در ایـن شـدت 
میـدان قابـل جداسـازي نیسـتند. راه حـل سـنتي بـراي رفـع ایـن مشـکل 
اسـتفاده از منبـع الکتریکـي بزرگتـر اسـت. نمـک زداي AC/DC بـراي 
فـرآورش نفت خام هـاي بـا رسـانایي بـاال از راندمـان باالتـري برخوردار 
اسـت، به ویـژه اگـر از منبـع الکتریکـي بـا ولتـاژ و فرکانـس مدوله شـده 

اسـتفاده گـردد ]4[.

8- فناوري هاي نمک زداي الکتروستاتیک نفت خام
بـراي تشـدید عمل تجمیـع الکتریکـي قطرات داخـل نمـک زدا از انواع 
به طـور  میدان هـا  ایـن  مي شـود.  اسـتفاده  الکتروسـتاتیکي  میدان هـاي 

اثر رسانایي الکتریکي نفت خام در افت ولتاژ مؤثر ]4[1

رسانایي الکتریکي انواع نفت خام ]13[ 1

رسانایي (nS/m)نوع نفت خام

500 >رسانایي پایین

500-1000رسانایي متوسط

1000-2500رسانایي باال

2500 >رسانایي خیلي باال
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 )AC/DC( و میدان ترکیبـي DC میـدان ،AC کلـي به سـه دسـته میـدان
تقسـیم بندي مي شـوند. میـدان AC/DC بر اسـاس پیشـرفت هایي که در 
نسـل هاي فنـاوري حاصـل شـده اسـت از فنـاوري اولیـه قطبیـت دوگانه  
آغـاز شـده و سـپس بـا مدولـه کـردن میـدان و اعمـال تغییـرات دیگـر، 
بـه دو فنـاوري جدیدتـر بـا عنـوان فرکانـس دوگانـه و الکترودینامیـک 

منتهي شـده اسـت.

CA 8-١- فناوري
کاربـرد فنـاوري جریـان متنـاوب بـراي نمک زدایـي نفت خـام از سـال 
1٩15 میـالدي آغـاز شـده و قدیمي تریـن و متداول تریـن فنـاوري مورد 
اسـتفاده در ایـن زمینـه اسـت. در ایـن فنـاوري یـک میـدان الکتریکـي 
جریـان متنـاوب بـا فرکانس 50 تا 60 هرتز بر امولسـیون اعمال مي شـود. 
ایـن میـدان نیـروي جاذبـه دوقطبـي را بیـن سـرهاي قطبي شـده قطـرات 
به وجـود مـي آورد. نمـک زداي AC بـراي جداسـازي حجـم قابل توجـه 
آب همـراه نفـت بسـیار کارآمد اسـت. با توجه بـه ماهیت نیـروي جاذبه 
دوقطبـي، هنگامي کـه درصـد آب همـراه بـاال باشـد فاصلـه قطـرات از 
یکدیگـر کـم و در نتیجـه انـدازه ایـن نیـرو قابل توجـه مي باشـد. ولـي 
زماني کـه درصـد آب همـراه کم باشـد فاصلـه قطـرات از یکدیگر زیاد 
شـده و در نتیجـه انـدازه نیـروي دوقطبي به شـدت افت مي کنـد. بنابراین 
عملکـرد ایـن نـوع از نمـک زدا بـه میـزان آب همـراه نفـت حساسـیت 
AC به صـورت شـبکه  الکترودهـاي نمـک زداي  باالیـي دارد. معمـوالً 
سـه  داراي  کـه   AC فنـاوري  در  مي باشـد]1[.  فـوالدي  میل گردهـاي 
ردیـف گریـد اسـت، هر ردیـف الکتـرود به صـورت مجزا از یـک منبع 
داراي  الکتریکـي معمـوالً  الکتریکـي تغذیـه مي شود)شـکل-2(. منبـع 
چنـد وضعیـت21 ولتـاژ )مثـاًل KV 22-20-18-16-14( قابـل انتخـاب 
اسـت. توزیع کننـده ورودي خـوراک مي توانـد به صـورت لولـه اي و یـا 

مکعبـي کف بـاز22 باشـد]13[.

CD 8-2- فناوري
میـدان DC به دلیـل اسـتفاده از حرکـت الکتروفورتیک موجـب افزایش 
برخـورد بیـن قطـرات آب مي شـود و در نتیجـه راندمـان تجمیـع بسـیار 

خوبـي را ارائـه مي نمایـد. بـا این حـال در صورتي که از میـدان DC براي 
یـک امولسـیون بـا میزان آب باال اسـتفاده شـود موجب بُـروز خوردگي 
الکتریکـي خواهـد شـد. ایـن مسـأله کاربـرد نمکزداهـاي DC را فقـط 
درمـورد فرآورده هـاي پاالیـش شـده )با میـزان آب خیلي کـم( محدود 

کرده اسـت ]13[.

CD/CA 8-3- فناوري
کاربـرد ایـن فنـاوري از سـال 1٩72 میـالدي آغـاز شـده اسـت. در ایـن 
روش امولسـیون نفت خـام در ابتـدا در معـرض یـک میـدان AC ضعیف 
قـرار مي گیـرد و عمـده آب خـود را از دسـت مي دهـد و در ادامـه در 
معـرض یـک میـدان DC قوي تـر قـرار مي گیـرد کـه در آنجـا قطـرات 
 DC باقیمانـده آب جـدا مي شـوند )شـکل-3(. از آنجایـي کـه میـدان
فقـط بیـن الکترودهـا وجـود دارد، احتمـال خوردگـي الکتریکـي از بین 
مـي رود. کاهـش مصـرف انـرژي الکتریکـي نیـز یکـي از مزایـاي ایـن 
فنـاوري محسـوب مي شـود به طوري کـه مصـرف برق حـدود 60 درصد 
فنـاوري AC اسـت. همچنیـن ایـن فنـاوري قـادر بـه حـذف قطـرات بـا 
اسـت  قـادر   AC فنـاوري  به طوري کـه  مي باشـد  کوچک تـر  انـدازه 
قطـرات بزرگتـر از 30 میکرومتـر را جـدا کنـد ولـي در قسـمت میـدان 
DC امـکان جداسـازي قطـرات کوچکتـر از 30 میکرومتـر هـم میسـر 
مي شـود. فنـاوري AC/DC راندمـان آبزدایـي باالتـري دارد و در مقابل 
تغییـرات آب موجـود در نفت خـام در دامنـه وسـیعي )30-1 درصـد( 

دارد. باالیـي  تطابق پذیـري 
اسـتفاده  الکتـرود  عنـوان  بـه  عمـودي  صفحـات  از  فنـاوري  ایـن  در 
مي شـود کـه به صـورت یک در میـان مثبت و منفي هسـتند )شـکل- 4(. 
طراحـي منبـع الکتریکـي به گونـه اي اسـت کـه صفحـات مثبـت و منفي 
گرادیـان  بنابرایـن،  و  مي شـوند  بـاردار  مخالـف  نیم پریودهـاي  در 
ولتـاژ وارد بـر قطـرات دو برابـر مي شـود. از طـرف دیگـر، بـا ایـن کار 
احتمـال جریـان DC ثابـت نیـز از بیـن رفتـه و در نتیجه امـکان الکترولیز 
قابل توجـه نخواهـد بـود. همچنیـن، به دلیـل آنکـه صفحات الکتـرود در 
محیـط نسـبتاً خشـک و نارسـاناي نفـت قـرار گرفته انـد، اتـالف جریـان 
DC نیـز محـدود مي شـود. در سیسـتم AC/DC کـه بـا عنـوان فنـاوري 
قطبیـت دوگانـه نیـز شـناخته شـده اسـت، بدنـه مخـزن و فـاز آب اتصال 

زمیـن شـده اند تـا خوردگـي بـه حداقـل برسـد ]17[. 
انـدازه قطـره آب در اثـر افزایـش بیـش از حـد شـدت میـدان الکتریکي 
بهتریـن گزینـه اسـتفاده از کمتریـن  بنابرایـن،  کاهـش خواهـد یافـت. 
شـدت میدانـي اسـت کـه در آن عمـل تجمیـع قطـرات عملـي باشـد. بـا 
ایـن وجـود شـدت میـدان پاییـن بـراي حرکـت دادن و تجمیـع قطـرات 
خیلـي کوچـک از انـرژي کافـي برخـوردار نیسـت. بنابرایـن، در اغلـب 
مـوارد مي بایـد شـدت میـدان را بر اسـاس مالحظات فوق تنظیـم نمود تا 
راندمـان جداسـازي بهینـه گـردد. براي غلبه بـر این تضاد و فراهم شـدن 
امـکان فـرآورش نفت خام هاي با رسـانایي باال و کشـش سـطحي پایین، 
AC/DC، راندمـان  فنـاوري  الکتریکـي در  از مدوالسـیون  اسـتفاده  بـا 

2]13[ AC نمک زدا با فناوري
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بهبـود مي یابـد. فنـاوري قطبیـت دوگانـه مدولـه شـده از سـال 1٩87 در 
مـورد نفت خام هایـي کـه فـرآورش دشـوار دارنـد مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت ]18[. ولتـاژ مـورد اسـتفاده در فنـاوري AC/DC  غیرمدولـه23 تـا 
KVDC 25 مي باشـد؛ ولـي در میدان هـاي مدولـه شـده ولتـاژ  حـدود 

مي توانـد تـا KVDC 60 نیـز اسـتفاده شـود ]13[.
 

8-٤- فناوري فرکانس دوگانه2٤ 
فـرآورش نفت خام هایي با رسـانایي باال و کشـش سـطحي پاییـن نیازمند 
اسـتفاده از یـک شـیوه دوگانـه بـراي کنتـرل افـت میـدان الکتریکـي از 
از سـوي دیگـر مي باشـد. در یـک سیسـتم  یکسـو و کشـش سـطحي 
فـرآورش AC/DC، همـواره یـک دسـته از صفحـات الکتـرود در حال 
افـت بـار هسـتند در حالي کـه دسـته دیگـر از صفحـات در حـال شـارژ 
صورتي کـه  در  بـاال  رسـانایي  بـا  نفت خام هـاي  در  مي باشـند.  شـدن 
فرکانـس منبـع الکتریکـي پاییـن باشـد، افت بار منجـر به افـت در میدان 
DC مي گـردد )شـکل-5، سـمت چـپ(. بـراي رفـع ایـن مشـکل زمـان 
بیـن شـارژها )فواصـل بیـن دو قلـه ولتـاژ( بایـد کاهـش یابـد. به عبـارت 
دیگـر، فرکانـس منبـع الکتریکـي بایـد افزایـش یابد )شـکل-5، سـمت 

راست(.
انـدازه کافـي  بـه  بایـد  بـا کشـش سـطحي، سـطح قطـره  بـراي مقابلـه 
انـرژي دار شـود تـا بتواند بـر آن غلبـه نماید. ایـن کار مي توانـد از طریق 

فرکانـس  بـه  نزدیـک  فرکانسـي  در  الکتریکـي  میـدان  کـردن  مدولـه 
رزونانـس )تشـدید( قطـرات آب انجـام شـود. ایـن کنتـرل دوگانـه ي 
فرکانـس تحـت عنـوان یک فناوري جدید توسـعه یافته اسـت. فرکانس 
اصلـي25 منبـع الکتریکـي بـه انـدازه اي بـاال در نظـر گرفتـه مي  شـود کـه 
افـت ولتـاژ را بـه حداقـل برسـاند. از طرف دیگـر، دامنه ولتـاژ27  طوري 
مدولـه مي شـود کـه سـطح قطـرات را پرانـرژي نماید )شـکل-6(. نتیجـه 
ایـن کار ایجـاد میـدان الکتریکـي اسـت کـه قـدرت باالیـي را در طـول 
بـه  تـا  انـرژي دار مي  نمایـد  را  به شـدت قطـرات  زمـان حفـظ کـرده و 
دوگانـه  فرکانـس  فنـاوري  در  شـوند ]4[.  تجمیـع  یکدیگـر  بـا  آسـاني 
هـم   شـکل مـوج مدوالسـیون دامنـه و هـم فرکانـس پالـس قابـل تغییـر 

مي باشـد. مزایایـي کـه در ایـن فنـاوري ایجـاد شـده عبارتنـد از ]1٩[:
افزایـش  یـا  و  ابعـاد مخـزن در ظرفیـت مشـخص  1- کوچـک شـدن 

ابعـاد مشـخص مخـزن بـراي  برابـر(  ظرفیـت )تـا دو 
2- کاهش دماي عملیاتي و یا کاهش مصرف دمولسیفایر

فنـاوري فرکانـس دوگانه از سـال 2004 میـالدي در فرآیند نمک زدایي 
نفت خـام مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. 

هنگامي کـه فرکانـس مدوالسـیون بـا فرکانـس رزونانـس قطـرات آب 
یکسـان باشـد، سیسـتم فیزیکـي در حالـت تشـدید )رزونانـس( تمایل به 
جـذب انـرژي خواهـد داشـت. بنابرایـن میـزان نسـبتاً باالتـري از انـرژي 
مي توانـد بـه قطـرات آب تزریـق شـود. ایـن انـرژي گردابه هـاي داخلي 

3]16[ AC/DC توزیع میدان الکتریکي در فناوري

4]13[ AC/DC نمک زدا با فناوري

اثر فرکانس منبع الکتریکي در افت ولتاژ مؤثر ]4[5

فرکانــس 6 فنــاوري  در  دامنــه  فرکانــس  و  اصلــي  رکانــس 
]13 دوگانــه]
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در قطـرات ایجـاد مي کند و بر کشـش سـطحي که قطـرات را به صورت 
کـروي حفـظ مي کنـد غلبـه کـرده و درنتیجه، موجـب تغییر شـکل آنها 
مي گـردد. قطـرات تغییـر شـکل یافتـه بـا سـهولت بیشـتري بـا یکدیگـر 
فنـاوري  در  اسـتفاده  مـورد  الکتریکـي  منبـع  شـد]4[.  خواهنـد  ادغـام 
فرکانـس دوگانـه بـا اسـتفاده از کنترل گـر ویـژه اي به نـامLRC 27 کنترل 
مي شـود. ایـن کنترل گـر قـادر اسـت فرکانـس اصلـي، فرکانـس پالس، 

سـطوح ولتـاژ و شـکل مـوج مدوالسـیون دامنـه را کنترل نمایـد ]1٩[.

 8-5- فناوري الکترودینامیک28  
آن،  در  کـه  سیسـتمي  از  اسـت  عبـارت  الکترودینامیـک  نمـک زداي 
اختـالط آب تـازه بـا نفت خـام در داخـل مخـزن نمـک زدا و به صـورت 
فنـاوري  ایـن  مي شود)شـکل-7(.  انجـام  الکتروسـتاتیکي  اختـالط 
عالوه بـر اختـالط الکتروسـتاتیک آب تـازه، داراي یـک سیسـتم کنترل 
کامپوزیتـي  الکترودهـاي  الکتریکـي،  منبـع  روي  بـر   LRC هوشـمند 
جریـان  از  اسـتفاده  اسـت.  رقیق کننـده  آب  ناهمسـوي  جریـان  و 
ناهمسـوي آب کمـک مي کنـد تـا یـک سـیکل چنـد مرحلـه اي شـامل 
نمـک زدا  درون  ته نشـیني32   / تجمیـع31   / اختـالط30  پراکنده سـازي2٩/ 
تکـرار شـود )شـکل- 8(. از آنجایـي کـه اسـتفاده از جریـان ناهمسـوي 
آب به صـورت چنـد مرحلـه اي راندمـان اختـالط را افزایـش مي دهـد، 
میـزان آب موردنیـاز در فرآینـد نمک زدایـي کاهـش خواهـد یافـت. 
بـاالي  از فضـاي  اسـت کـه آب  مزیـت الزم  ایـن  بـه  بـراي دسـتیابي 
الکترودهـا و در ناحیه نفت خشـک تزریق شـود. بنابرایـن ضرورت دارد 
کـه انـدازه قطـرات آب در ایـن ناحیه درشـت باشـند تا از خـروج همراه 

carry-over ممانعـت گـردد ]15[. نفـت بصـورت  جریـان 
مزایاي فناوري نمک زداي الکترودینامیک عبارتند از ]15[:

✓ اسـتفاده از یـک دسـتگاه بـه جـاي دو دسـتگاه به ویـژه در صـورت 
محدودیـت فضـا

✓ امـکان دسـتیابي به specهاي بسـیار سـخت گیرانه نمـک در نفت خام 
)1 PTB خروجي )تا حـدود

✓ افزایش راندمان اختالط، راندمان آب زدایي و راندمان نمک زدایي
✓ دو برابر کردن ظرفیت فرآورش سیستم هاي دومرحله اي موجود

✓  امـکان فـرآورش نفت خـام حـاوي مقادیر باالتـر آب ورودي، ضمن 
حفـظ spec نفت خـام خروجي

✓  بهبود کیفیت پساب خروجي
✓ انعطاف پذیري باال براي فرآورش دامنه وسیعي از انواع نفت خام

✓ کاهش مصرف دمولسیفایر
✓ کاهش مصرف آب شستشو

9- وضعیت فناوري نمک زدایي در کشور
نفت خـام  الکتروسـتاتیک  نمـک زداي  واحدهـاي  از  اسـتفاده  آغـاز 
در  مي گـردد.  بـاز  گذشـته  دهـه  چنـد  بـه  کشـور  نفـت  صنعـت  در 
آغـاز بسـیاري از مـوارد واحدهـاي بهره بـرداري بـدون نیـاز بـه واحـد 
نمک زدایـي تأسـیس شـدند ولـي به دلیل بـاال رفتـن عمر مخـازن، تولید 
واحدهـاي  احـداث  و  رفـت  پیـش  نمکـي شـدن  بـه سـمت  نفت خـام 
جدیـد نمک زدایـي در دسـتور کار شـرکت ها قـرار گرفـت. همچنیـن 
در واحدهـاي قدیمـي کـه نمک زدایـي تک مرحلـه اي وجـود داشـت، 
ایـن واحدهـا بـه حالـت دو مرحلـه اي تبدیـل شـده یـا درحـال اصـالح 
مي باشـند. در حـال حاضـر طراحـي مفهومي نمـک زدا، سـاخت و تأمین 
قطعـات داخلـي آن توسـط برخـي شـرکت هاي خارجي انجام مي شـود. 
بـه دلیـل اهمیـت ایـن فنـاوري و جایـگاه آن در فـرآورش نفت خـام و با 
توجـه بـه نیـاز کشـور بـه احـداث و راهبـري واحدهـاي نمک زدایي در 
حـوزه صنایـع بهره  بـرداري نفـت، دسـتیابي به ایـن دانش فنـي از اهمیت 

اسـت. برخـوردار  قابل توجهـي 

9-١ - ضرورت بومي  سازي فناوري
فنـاوري نمک زدایـي تاکنون در کشـور بومي نگردیده و بـا وجود آنکه 
سـاخت بخش هـاي حجیـم نظیـر مخـازن معمـوالً توسـط شـرکت هاي 
داخلـي انجـام مي پذیـرد، از نظـر فناورانـه در تمام پروژه ها شـرکت هاي 
دسـتگاه  مفهومـي  طراحـي  لیسـانس،  صاحـب  عنـوان  بـه  خارجـي 

اجزاي نمک زداي الکترودینامیک ]2[7

نمای کلی شبیه ساز8
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سطوح بلوغ فناوري2

شرح اقدامات ضروريسطح آمادگي فناوري

TRL 1
مطالعات کتابخانه اي به منظور شناخت اصول پایه اي 

فناوري

TRL 2
مطالعات میداني به منظور فرموله نمودن مفاهیم حاکم 

بر فناوري

TRL 3طراحي و ساخت دستگاه در مقیاس آزمایشگاهي

TRL 4
داده گیري و بررسي عملکرد دستگاه آزمایشگاهي 

)اثبات فناوري در مقیاس آزمایشگاهي(

TRL 5طراحي و ساخت دستگاه در مقیاس پایلوت

TRL 6
راه اندازي، داده گیري و بررسي عملکرد پایلوت 

)اثبات فناوري در مقیاس پایلوتي(

TRL 7
طراحي و ساخت سوپر پایلوت و انجام تست میداني 

)اثبات فناوري در محیط عملیاتي(

TRL 8طراحي مفهومي، پایه و تفصیلي یک واحد صنعتي

TRL 9
ساخت، راه اندازي و رفع مشکالت در واحد صنعتي 

)اثبات فناوري در مقیاس صنعتي(

نمک زدایـي و تأمیـن اجـزاي مهـم ایـن فنـاوري نظیـر ترانسـفورماتور، 
الکترودهـا، بوشـینگ ورودي ولتـاژ و سـایر اجـزاي داخلـي دسـتگاه را 
بـر عهـده دارنـد. بـا توجـه بـه کلیـدي بـودن طراحـي و تأمیـن ایـن اجزا 
در دسـتگاه نمک زدایـي از نظـر راهبـردي و اقتصـادي، بومي سـازي این 
فنـاوري بسـیار حیاتـي به نظر مي رسـد. از طرف دیگـر، راهبري عملیات 
واحدهـاي نمک زدایـي موجـود، بـا توجه بـه تغییر مشـخصات نفت خام 
تولیـدي هـر مخـزن در طول زمـان و همچنین بـا تغییر خـوراک ورودي 
بـه هـر یـک از واحدهـاي نمک زدایـي کـه مي  توانـد از طریـق چاه هاي 
مختلـف و به صـورت مخلـوط شـده تأمیـن گـردد، اهمیـت دسـتیابي بـه 

دانـش فنـي ایـن فرآینـد را بیشـتر نمایان مي سـازد.
در حـال حاضـر، فناوري هـاي نمک زدایـي کـه در پروژه هـاي صنعـت 
نفـت کشـور مـورد اسـتفاده قـرار مي گیرنـد شـامل دو فنـاوري AC و 
AC/DC )غیـر مدولـه( مي باشـد. فناوري هـاي جدیدتـر کـه همچنـان 
در انحصـار شـرکت توسـعه دهنده آنها )شـرکت NATCO( قـرار دارد، 
هنـوز در کشـور مـورد توجه قـرار نگرفته انـد. این فناوري هـاي جدیدتر 
همان طـور کـه در بخش هـاي قبـل اشـاره شـد از راندمـان باالتـري نیـز 
برخـوردار هسـتند و در مـوارد خـاص و دشـوار نظیـر نمک زدایـي از 
نفت خام هـاي فوق سـنگین و یـا در شـرایط دمایـي پاییـن قابـل اسـتفاده 
مي باشـند. بـه منظور همگام شـدن بـا روند پیشـرفت فناوري و بر اسـاس 
پیش بینـي نیـاز سـال هاي آینـده کشـور، دسـتیابي بـه ایـن فناوري هـاي 
جدیـد نیـز مي توانـد به عنـوان یکـي از اهـداف در مسـیر توسـعه فناوري 

مـورد توجـه قـرار گیرد.
پژوهشـگاه صنعـت نفـت بـر اسـاس ضرورت هـاي مـورد اشـاره در بـاال 
اقدامـات هدفمنـدي را بـه منظـور بومي سـازي ایـن فنـاوري بـه انجـام 

رسـانیده اسـت کـه در ادامـه بـه بررسـي آنهـا خواهیـم پرداخـت.

)LRT( 9-2- تعریف سطوح بلوغ تکنولوژي
امـروزه کاربـرد شـیوه هاي علمـي ارزیابـي و تکامـل مرحلـه بـه مرحلـه 
بـه منظـور مدیریـت ریسـک و هزینه هـاي  در مسـیر توسـعه فنـاوري، 
اولیـن  فنـاوري33  اسـت. سـطوح آمادگـي  افزایـش  مربوطـه، در حـال 
بـار توسـط آژانـس ملـي هوافضـاي آمریـکا34  مطـرح گردیـد. طبق این 
تعریـف، تکامـل یـک فنـاوري از ایـده اولیـه تـا تبدیـل شـدن بـه یـک 
فنـاوري تجـاري، مسـتلزم اجـراي ٩ مرحلـه پیش بینـي شـده اسـت ]20[. 
ایـن مراحـل به گونـه اي تعریـف شـده اند کـه ریسـک افزایـش مقیـاس 
را بـه حداقـل ممکن برسـاند. مسـیر دسـتیابي بـه فنـاوري نمک زدایي در 
پژوهشـگاه صنعـت نفـت بـا همیـن رویکـرد تدویـن گردیـده و سـطوح 

٩ گانـه بلـوغ فنـاوري بـه صـورت جـدول-2 تعریـف شـده اسـت.

9-3- مسیر توسعه فناوري در پژوهشگاه صنعت نفت
ــق  ــي از طری ــات میدان ــپس مطالع ــه اي و س ــات کتابخان ــدا مطالع در ابت
در  موجــود  نمک زدایــي  واحدهــاي  عملکــرد  بررســي  و  بازدیــد 
صنعــت نفــت انجــام شــد )TRL 1,2(. در ایــن مراحــل اصــول پایــه اي 

ــدند.  ــایي ش ــاوري شناس ــدي فن ــاي کلی ــد و بخش ه ــر فرآین ــم ب حاک
ســپس در مقیــاس آزمایشــگاهي، سیســتمي بــراي مطالعــه مکانیــزم 
فرآینــد )پدیــده پیوســتن قطــرات تحــت اثــر میــدان الکتریکــي( 
طراحــي و ســاخته شــد )شــکل- ٩(. تجهیــزات الکترونیکــي ولتــاژ بــاال 
ــاخته  ــي و س ــي طراح ــورت داخل ــاز به ص ــژه مورد نی ــخصات وی ــا مش ب
ــا انجــام  ــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات آزمایشــگاهي و ب ــاً ب شــدند. نهایت
آزمایش هــاي دقیــق موردنظــر، مکانیــزم عملکــرد نمــک زدا مــورد 
مطالعــه قــرار گرفــت ]22،21،10[. بــه کمــک ایــن سیســتم ضمــن اثبات 
کارایــي فنــاوري در مقیــاس آزمایشــگاهي، اثــر برخــي از عوامــل مؤثــر 

ــف( سیســتم آزمایشــگاهي پژوهشــگاه صنعــت نفــت؛ )ب( 9  )ال
ــزم نمــک زدا ]22[ ــج آزمایــش بررســي مکانی نتای
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.)TRL 3,4( ــد ــي گردی ــرات بررس ــاس قط در مقی
در مرحلــه بعــد، طراحــي و ســاخت پایلوت نمــک زداي الکتروســتاتیک 
ــي از  ــوت، برخ ــاخت پایل ــي و س ــن طراح ــد. حی ــام ش ــام انج نفت خ
ــاژ  ــه بوشــینگ ورودي ولت ــر قطع ــاي ســاخت )نظی ــن گلوگاه ه مهمتری
بــاال( مشــخص گردیــد. طراحــي و ســاخت ایــن قطعــه )در ابعــاد 
ــن  ــکل-10(. ای ــد )ش ــام ش ــت انج ــت نف ــگاه صنع ــي( در پژوهش صنعت
ــک زدا  ــوت نم ــردي در پایل ــون عملک ــت در آزم ــس از موفقی ــه پ قطع

ــت ]23[.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
بــراي اولیــن بــار در کشــور یــک واحــد نیمه صنعتــي نمــک زداي 
الکتروســتاتیک  نفت خــام در پژوهشــگاه صنعــت نفــت طراحــي و 
ــه  ــته35 ب ــان پیوس ــراي جری ــوت ب ــن پایل ــکل-11(. ای ــد )ش ــاخته ش س

ظرفیــت 20 بشــکه در روز بــه گونــه اي طراحــي شــده اســت کــه قابلیــت 
تغییــر پارامترهــاي عملیاتــي در یــک دامنــه وســیع را دارا مي باشــد. در 
ایــن پایلــوت، تمامــي ملزومــات واحــد صنعتــي نظیــر قطعــه بوشــینگ 
ــوه  ــک زدا و نح ــزن نم ــي مخ ــاي داخل ــاال، الکتروده ــاژ ب ورودي ولت
ــم  ــت تنظی ــا قابلی ــاال ب ــاژ ب ــفورماتور ولت ــا، ترانس ــتقرار آنه ــب و اس نص
ولتــاژ ثانویــه و داراي محافظت هــاي ایمنــي، و ادوات اختــالط آب 
رقیق کننــده، طراحــي و ســاخته شــدند. پــس از انجــام تســت هاي اولیــه 
)پیش راه انــدازي( و ارائــه عملکــرد موفــق، پایلــوت راه انــدازي گردیــد 
و بــه مــدت ســه مــاه بــراي انــواع نفت خــام بــا اعمــال شــرایط عملیاتــي 
مختلــف در عملیــات پیوســته )شــبانه روزي( قــرار گرفــت. نتایــج 
ــوت  ــق پایل ــرد موف ــو عملک ــک س ــا از ی ــن داده گیري ه ــل از ای حاص
بــا راندمــان جداســازي بســیار بــاال )حــدود ٩٩درصــد( را تأییــد نمــوده 
اســت و از ســوي دیگــر، بــا توجــه بــه بررســي تأثیــر شــرایط عملیاتــي 
 ،0-1 Bar ــار ــت فش ــاژ kV 20-0، اف ــايC°  ٩0-50، ولت ــف )دم مختل
میــزان آب vol% 10-1، شــوري آب wt%20-0( و نــوع نفت خــام 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــنگین(، منج ــط و س ــبک، متوس ــام س ــوع نفت خ ــه ن )س
.)TRL 5,6( ــد ــي گردی ــاس نیمه صنعت ــد در مقی ــن فرآین ــي ای ــش فن دان

شناســایي رفتــار دقیــق هیدرودینامیکــی نمــک زدای الکتروســتاتیک از 
ــي  ــري در طراح ــش موث ــد نق ــازي CFD مي توان ــام شبیه س ــق انج طری
بهینــه ایــن تجهیــزات و بهبــود عملکــرد آنهــا داشــته باشــد. از آنجایــي 
کــه پارامترهــاي مؤثــر بــر عملکــرد نمــک زدا متعــدد مي باشــند، تعییــن 
ــش  ــازي نق ــان جداس ــر راندم ــل ب ــن عوام ــک از ای ــر ی ــر ه ــزان اث می
ــه عملیاتــي نمــک زدا خواهــد  به ســزایي در تعییــن ابعــاد و شــرایط بهین
داشــت. بــراي ایــن منظــور اســتفاده از روش CFD در دو بخــش مــورد 
توجــه قــرار گرفــت. ابتــدا بــا کمــک ایــن روش مکانیــزم نمک زدایــي 
)پدیــده تجمیــع الکتریکــي قطــرات( در مقیــاس دوقطــره اي مــورد 
معــادالت  توســعه  بــا  قــرار گرفــت )شــکل-12(. ســپس  مطالعــه 
ــک و  ــان هیدرودینامی ــر هم زم ــه تأثی ــه ب ــا توج ــي36  ب ــه جمعیت موازن
الکتروســتاتیک بــر معــادالت تجمیــع قطــرات، شبیه ســازي سیســتم 
نمــک زدا انجــام شــد. از طریــق نتایــج ایــن کار تأثیــر عوامــل مختلــف 
مشــخصات  مخــزن،  ابعــاد  خــوراک،  توزیع کننــده  هندســه  نظیــر 
نفت خــام و میــدان الکتریکــي بــر ســرعت رشــد انــدازه قطــرات و 
ــي راندمــان جداســازي و شــرایط نفــت خروجــي میســر  ــاً پیش بین نهایت

ــد. گردی

پژوهشــگاه 10 ســاخت  بــاال  ولتــاژ  ورودي  بوشــینگ  )الــف( 
ــه ]23[ ــرد قطع ــون عملک ــتم آزم ــت؛ )ب( سیس ــت نف صنع

پایلوت نمک زداي نفت خام در پژوهشگاه صنعت نفت11

شبیه سازي CFD مکانیزم نمک زدایي )پدیده تجمیع الکتریکي قطرات(]5[12
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ــي  ــاي تحقیقات ــودن هزینه ه ــه نم ــدف کمین ــا ه ــد ب ــازي فرآین شبیه س
ــار  ــي رفت ــور پیش بین ــه منظ ــق ب ــاي دقی ــتفاده از مدل ه ــا اس ــي ب و صنعت
الکتروســتاتیک  نمک زدایــي  فرآینــد  مي گیــرد.  انجــام  سیســتم 
ــد  ــازي فرآین ــاري شبیه س ــاي تج ــک از نرم افزاره ــام در هیچ ی نفت خ
ــي  ــاي پایلوت ــر داده ه ــق ب ــي منطب ــع ریاض ــرو تواب ــدارد. از این ــود ن وج
اســتخراج شــد و بــر اســاس آن روابــط یــک نرم افــزار تخصصــي بــراي 

ــکل-13(. ــن گردید)ش ــد تدوی ــن فرآین ــازي ای شبیه س

نتیجه گیري 
ــالف  ــودن اخت ــن ب ــل پایی ــه دلی ــنگین ب ــام س ــرآورش نفت خ 1- در ف
دانســیته فــاز آب و نفــت، ویســکوزیته بــاال، انــدازه کوچــک قطــرات، 
وجــود ذرات ریــز و رســانایي بــاالي نفت خــام، عملیــات آب زدایــي و 

ــود. ــد ب ــه خواه ــي مواج ــواري هاي خاص ــا دش ــي ب نمک زدای
2- فنــاوري متــداول AC بــراي فــرآورش نفت خــام ســنگین از راندمــان 
ــاژ،  ــان ولت ــت گرادی ــه اف ــن موضــوع ب ــري برخــوردار اســت. ای پایین ت
ــر  ــل دیگ ــي دالی ــن آب و برخ ــر پایی ــه مقادی ــبت ب ــاال نس ــیت ب حساس

برمي گــردد.
3- فنــاوري AC/DC در فــرآورش نفت خــام ســنگین عملکــرد بهتــري 

دارد و در نتیجــه، ایــن مزایــا را در پــي دارد:
ــردن  ــاال ب ــکان ب ــا ام ــک زدا و ی ــزن نم ــاد مخ ــدن ابع ــک ش ✓ کوچ

ــود ــاد موج ــا ابع ــزن ب ــک مخ ــان در ی ــس جری فالک
✓ پاییــن آمــدن دمــاي عملیاتــي و در نتیجــه کاهــش مصــرف ســوخت 

و کاهــش اتــالف نفت خــام در اثــر تبخیــر
ــرق  ــرف ب ــه مص ــي )به طوري ک ــرژي الکتریک ــرف ان ــش مص ✓ کاه

ــت( ــاوري AC اس ــدود 60% فن ح
مي باشــد  کوچک تــر  انــدازه  بــا  قطــرات  حــذف  بــه  قــادر   ✓
 30 از  بزرگتــر  قطــرات  اســت  قــادر   AC فنــاوري  به طوري کــه 
میکرومتــر را جــدا کنــد ولــي در میــدان DC امــکان جداســازي قطــرات 

مي شــود. میســر  هــم  میکرومتــر   30 از  کوچک تــر 
ضریـب  توزیـع  اسـاس  بـر   AC/DC نمـک زداي  کـه  آنجایـي  از   ✓

رسـانایي نفت خـام داخـل مخـزن طراحـي مي شـود، بـا انـواع نفت خـام 
مي نمایـد.  آسـان تر  را  عملیـات  و  داشـته  باالتـري  تطابق پذیـري 

✓ فنــاوري AC/DC راندمــان آبزدایــي باالتــري دارد و نســبت بــه 
تطابق پذیــري   )1-%30( متفــاوت  آب  میــزان  بــا  نفت خام هــاي 

دارد. باالتــري 
✓ کاهــش نیــاز بــه مصــرف مــواد شــیمیایي )دمولســیفایر( و در نتیجــه 

تمیزتــر شــدن فــاز آب
4- فنــاوري AC/DC بــراي فــرآورش نفت خــام بــا رســانایي الکتریکــي 
بــاال و رفــع مشــکل الیــه امولســیوني، به ویــژه در مــواردي کــه از 
فنــاوري AC/DC مدولــه شــده اســتفاده شــود، عملکــرد باالتــري دارد.

فــرآورش  بــا  هنگامي کــه  به ویــژه  جامــدات  حــذف  سیســتم   -5
نفت خــام ســنگین ســر و کار داریــم بســیار اهمیــت دارد، چراکــه 
جامــدات در کــف مخــزن رســوب خواهنــد کــرد. در صــورت عــدم 
اســتفاده از سیســتم شست وشــو و انباشــته شــدن جامــدات ته نشــین 
شــده، مجبــور بــه صــرف هزینه هــاي بــاالي تعمیــر و نگهــداري بــراي 

ــود. ــم ب ــدات خواهی ــتي جام ــه دس ــا و تخلی ــي اینترنال ه بازرس
6- در هنــگام طراحــي سیســتم نگهدارنــده الکترودهــا بــراي فــرآورش 
ــي  ــار مکانیک ــد ب ــاال( مي بای ــدات ب ــزان جام ــنگین )با می ــام س نفت خ
اضافــي کــه به واســطه جامــدات بــر سیســتم نگهدارنــده اعمــال خواهــد 

شــد، در محاســبات مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــتفاده از  ــد، اس ــاال باش ــت ب ــراه نف ــزان آب هم ــه می 7- در مواردي ک
ــر  ــه )arc( مؤث ُــروز جرق ــري از ب ــراي جلوگی ــي ب الکترودهــاي غیرآهن
ــر امــکان افزایــش ظرفیــت فــرآورش  ــود. در نتیجــه، عالوه ب خواهــد ب
نفت خــام، امــکان فــرآورش نفت خــام بــا میــزان آب باالتــر نیــز 

فراهــم مي شــود.
نیــاز کشــور، پژوهــش  اســاس  بــر  نفــت  8- پژوهشــگاه صنعــت 
هدفمنــدي را بــا هــدف بومي ســازي فنــاوري نمک زدایــي انجــام 
داده اســت. ایــن اقدامــات در مســیر توســعه فنــاوري از طریــق مقیــاس 
آزمایشــگاهي، مقیــاس نیمه صنعتــي و تدویــن نرم افــزار منجــر بــه 
شناســایي دقیــق مکانیــزم فرآینــد، شــناخت تأثیــر عوامــل مختلــف بــر 
ــم  ــات مه ــاخت قطع ــي و س ــدي طراح ــازي، و توانمن ــان جداس راندم

ــت. ــده اس ــاوري گردی فن
٩- طراحــي، ســاخت و تســت میدانــي یــک ســوپرپایلوت نمک زدایــي 
مي توانــد موجــب ارتقــاء ســطح آمادگــي فنــاوري پژوهشــگاه صنعــت 

نفــت از TRL 6 بــه TRL 7 گــردد.
10- از آنجایـــي کـــه فنـــاوري نمک زدایـــي مـــورد اســـتفاده در 
AC و  فنـــاوري  نفـــت کشـــور، شـــامل دو  پروژه هـــاي صنعـــت 
AC/DC )غیرمدولـــه( مي باشـــد، توجـــه بـــه برخـــي فناوري هـــاي 
ـــور  ـــه منظ ـــک" ب ـــه" و "الکترودینامی ـــس دوگان ـــر "فرکان ـــر نظی جدیدت
ـــي  ـــاس پیش بین ـــر اس ـــاوري و ب ـــرفت فن ـــد پیش ـــا رون ـــدن ب ـــگام ش هم
نیـــاز ســـال هاي آینـــده کشـــور، الزم اســـت به عنـــوان یکـــي از 

اهـــداف مهـــم مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. 

نرم افزار تخصصي شبیه ساز نمک زداي نفت خام13
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1. Dehydration efficiency
2. Desalting efficiency
3. Fouling
4. Conductivity
5. Water cut
6. Dual Frequency
7. Electro-Dynamic
8. Electrocoalescence
9. Electric double layer force
10. Coalescence
11. High-high level switch
12. Low-low level switch

13. Floater
14. Capacitance
15. Radar
16. Ultra-fine
17. Interface draw-off system
18. Peak
19. RC Discharge
20. Dual polarity
21. Tap
22. Open bottom box
23. un-Modulated
24. Dual Frequency

25. Base frequency
26. Pulse frequency
27. Load Responsive Controller
28. Electro-Dynamic
29. Dispersing
30. Mixing
31. Coalescing
32. Settling
33. Technology Readiness Level, TRL
34. NASA
35. Continuous
36. Population balance
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