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واحدهاي نمک زدایی، اولين واحدی است که عمليات تصفیه بر روي نفت خام انجام می دهد. مرسوم ترين 
فناوری نمک زدایی از نفت خام در دنيای امروز، استفاده از دو مخزن الكتروستاتيك سري مي باشد. به منظور 
افزايش بازدهي نمک زدایی از تزريق آب تازه و گرمايش نفت خام نيز استفاده است. از اين رو تجهيزات اصلي 
واحد نمک زدایی ش��امل پمپ ها، مبدل حرارتي، كوره و مخازن الكتروس��تاتيك است. روش هاي فرايندي و 
تجهيزاتي گوناگوني براي افزايش بازدهي نمک زدایی صورت گرفته است. تركيب ميدان الكتريكي مستقيم 
و متناوب سبب بهره مندي مخزن الكتروستاتيك از مزاياي هر دو ميدان الكتريكي  شده و معايب يكديگر را 
پوشش مي دهد. همچنين اختالط مناسب آب تزريقي با نفت نيز مي تواند باعث افزايش بازدهي نمک زدایی 
و كاهش مصرف آب نيز ش��ود. اس��تفاده از مكان مناس��ب تزريق آب به ش��ير اختالط و كاربرد همزن هاي 
اس��تاتيك از جمله روش هاي به كار گرفته ش��ده براي بهبود اختالط مي باش��د. همچنين، كاربرد تجهيزات 
كنترلي نيز مي تواند سطح جدايي فاز نفت و آب و فاز جامد را به اپراتور اعالم كرده تا تزريق مواد شيميايي 

امولسيون شكن به ميزان كافي صورت پذيرد. 

ارزیابي فناوری واحد نمك زدایی نفت خام و ارائه راهکارهاي موثر فرایندي

مقدمه

چکیده

)ansari.aminreza@monenco.com( نویسند   ه  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
 نمک زدایی، پساب، آب، اختالط، فناوری، 

میدان الکتریکي.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 98/06/20
تاریخ ارسال به د   اور: 98/06/23

تاریخ پذیرش د   اور: 98/08/19

اطالعات مقاله

نفت خام بنا به دالیل متعدد داراي مش��خصات و اجزاء گوناگوني 
اس��ت؛ به گونه اي كه ممكن اس��ت داراي اج��زاء ناخالصي مانند 
گل حفاري، نمك هاي محلول، ش��ن و ماس��ه و غيره باشد. اولین 
مرحل��ه تصفیه نفت خام، خارج ك��ردن نمك هاي محلول در آب 
)عمدتاً كلريد س��ديم؛ كلس��يم و منيزيم( از نفت تثبیت شده در 
واحد نمک زدایی اس��ت]1[. مقداري از آب موجود در نفت در اثر 
اختالف چگالي و نيروي گرانشي يا قانون استوكس در كف مخزن 
ته نشين شده و بخشي در نفت باالي مخزن به صورت امولسيون 
وجود خواهد داش��ت. جداس��ازي اين قطرات امولس��يون نياز به 
اعم��ال انرژي يا مواد ش��يميايي براي تجمع قط��رات به صورت 
پيوس��ته مي باش��د. هر چه اندازه قطرات آب، كوچك تر باش��ند؛ 
جداسازي و خارج كردن آن ها از حالت امولسيون با نفت، دشوارتر 
خواه��د بود. بر اس��اس مق��االت تحقيقاتي تا به ح��ال روش هاي 
متعددی ازجمله اعمال مي��دان الكتريكي، امواج مايكرويو، امواج 
آلتراس��ونيك، تزريق اس��يدهاي تجاري، تزريق امولسيون شكن، 
سانتريفيوژ و تركيب اين روش ها استفاده شده است]2،3[. البته 
الزم به ذكر اس��ت كه بر طبق بررس��ي فناوری ه��اي موجود تنها 
روش هاي ميدان الكتريكي، سانتريفيوژ، امولسيون شكن و تزريق 
اسيد، تجاري شده است. مرسوم ترين حالت واحدهاي نمک زدایی 

در حال حاضر، استفاده از ميدان الكتريكي مي باشد.  

واحده��اي نمک زدای��ی نفت خ��ام ممكن اس��ت در نزديك چاه 
تولیدی يا در پااليش��گاه نفت قرار گرفته باش��ند. در كنار مخزن 
نم��ك زداي اصلي، واحده��اي نمک زدایی متش��کل از تجهيزات 
فراين��دي گوناگوني بر حس��ب نوع فن��اوری و كيفيت نفت خام 
ورودي، تعبی��ه و احداث می گردد. ش��ماتيك كلي بارگيري يك 

مخزن نمك زدا در شكل-1، نشان داده شده است. 
 

 1  نماي کلي یک مخزن نمکزدا به همراه شیرهاي ورودي
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همانطور كه ش��كل-2 نش��ان مي ده��د؛ فناوری مرس��وم واحد 
نمک زدایی اس��تفاده از دو مخزن الكتروس��تاتيك س��ري است. 
همچني��ن به منظ��ور افزايش بازدهي جداس��ازي نم��ك از نفت، 
مقداري آب شیرین به مخزن الكتروستاتيك دوم تزريق مي شود 
كه اين آب در يك مبدل حرارتي با انرژی پساب خروجي از مخزن 
الكتروس��تاتيك اول، گرم مي ش��ود. به منظور كاهش ويسكوزيته 
نفت و افزاي��ش بازدهي نمک زدایی، دمای نفت خام قبل از ورود 
به مخزن الكتروستاتيك، در يك كوره ي حرارتي تا دماي مناسب 
افزای��ش می یابد. ب��ه منظور بازيابي حرارت��ي واحد، نفت ورودي 
ب��ه واحد در يك مبدل حرارتي توس��ط نف��ت خروجي از مخزن 
الكتروس��تاتيك دوم، گرم مي ش��ود. بر اساس مطالعه ي اطالعات 
تجاري شركت هاي توليدكننده نمك زداها، كليه ي تجهيزات اين 

واحدها عبارتنداز: 
 مخ��زن جداكننده نفت و گاز )ممكن اس��ت به صورت دو فازي 

يا سه فازي باشد(
 هيترها
 پمپ ها

 يك، دو يا سه مخزن نمكزدا
 شير اختالط

 مبدل حرارتي
 پكيج تصفيه پساب

1- فناوری هاي واحدهاي نمك زدایی
1-1- سانتریفیوژ

مبناي فرايندي اين روش  نيز بر اساس اختالط آب تازه براي حل 
كردن نمك هاي موجود در نفت خام مي باشد؛ با اين تفاوت كه در 

ادامه از يك دستگاه سانتريفيوژ براي جداسازي نفت و آب استفاده 
كرده اس��ت. نفت خام در تانك بافر تا دماي 6۵ درجه سانتيگراد 
پيش گرم شده و سپس توسط پمپ وارد سيكل فرايندي مي شود. 
در ابتداي سيكل، توسط مبدل حرارتي )گرمايش آب داغ يا بخار( 
از دماي ۵0 تا 98 درجه سانتيگراد گرم مي شود. نفت خام از نظر 
ميزان كلرايد تس��ت شده تا محاس��بات الزم براي تعيين نسبت 
اختالط آب تازه با نفت مش��خص شود. پس از اختالط آب، نفت 
و مواد ش��يميايي، مخلوط حاضر وارد يك پكيج سانتريفيوژي با 
س��رعت باال )g-۵000( مي گردد. نمونه ي اين سيستم با ظرفيت 
4۵ مت��ر مكعب در س��اعت، كل انرژي موردني��ازي معادل 12۵ 

كيلووات خواهد داشت]4[. 

1-2- افزودن اسید مناسب
اي��ن روش ب��ر مبن��اي ارائه يك اس��يد تج��اري تح��ت عنوان 
EXALUBUR acidic بوده كه به آب شستش��و افزوده مي ش��ود 

تا در مخزن ته نش��ين كننده )به هم��راه ميدان الكتريكي(، باعث 
جداسازي راحت تر آب و نفت شود. شماتيك كلي پيشنهادي اين 
روش در ش��كل-3 نشان داده شده است. از جمله تركيباتي كه در 
نفت خام تشكيل شده است، كلسيم نفتنات مي باشد كه ماده اي 
چس��بنده و لزج بوده و در نفت، آب و بيش��تر حالل ها نامحلول 
اس��ت. از اين رو تنظيم pH  براي كاهش ميزان اين ماده ضروري 
خواهد بود. يكي از مواردي كه pH را كاهش  داده  اس��ت، اس��يد 
سولفوريك است كه البته اس��تفاده ي آن خطراتي مانند افزايش 
خوردگي، تش��كيل رسوب سولفات كلسيم و واكنش گرمازا با آب 
را سبب می شود. به هر حال كاهش pH، جداسازي آب و نفت در 
نمك زدا را راحت تر مي نمايد و از طرفي باعث حل ش��دن كلسيم 

 3  شماتیک افزودن اسید تجاري به مخزن نمک زدا 2  شماتیکي از فناوری مرسوم در حال حاضر دنیا براي نمک زدایی نفت خام
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نفتنات مي ش��ود. ازاين رو، اسيدهاي معدني يا آلي زيادي در آب 
شستشو افزوده شده است. 

از ديگر مواد، اس��يد استيك بوده كه معموالً 10 تا 30 درصد آن 
در جريان باقي مي ماند. آمين ها معموالً جهت خنثي سازي اسيد 
به سيستم افزوده مي شوند. در كنار مشكالت خوردگي اين اسيد، 

اس��تات فاز امولسيون را تثبيت نموده و باعث شكل گيري گريس 
كلسيم مي شود. اس��يد استيك به راحتي توسط باكتري ها تجزيه 
ش��ده و با ايجاد بيومس در جداسازي و ته نشيني مرحله ي دوم، 
نقش بازدارندگي خواهد داشت. يكي ديگر از مواد، اسيد سيتريك 
مي باش��د كه باز هم مشكالتي مانند اسيد استيك خواهد داشت. 
كلس��يم س��يتريك، 300 بار كمتر ازكلسيم اس��تات در آب حل 
مي شود و مشكالت رسوب را ايجاد مي کند. در مجموع، اسيدهاي 
آلي به دليل مشكالت متعدد، ترجيحاً استفاده نخواهند شد. اسيد 
تجاري فوق الذكر، ضمن كاهش pH مش��كالت موجود در افزودن 
ديگر اسيدها را نخواهد داش��ت. طي يك نمک زدایی عملياتي از 
نفت درياي شمال در انگليس، با كاربرد اسيد استيك، 60 درصد 
كلس��يم موجود از سيستم خارج شده است؛ در حاليكه متاسفانه، 
غلظت اسيد استيك در نفت، بيش از ppm 1000 بوده كه ميزان 
خوردگي را به 4۵ تا 60 ميكرون در سال رسانده است. در ادامه، 
همين واحد عميات��ي با كاربرد فناوری تزريق اس��يد فوق الذكر، 
ب��ا 30 درص��د دز مصرفي كمتر، 80 درصد كلس��يم موجود را از 
سيستم خارج نموده است كه نرخ خوردگي نيز 80 درصد كاهش 

دارد]۵[. 

1-3- مخزن مجهز به میدان الکتریکي
در شكل-4، نماي كلي تجهيزات داخلي يك نمك زداي الكتريكي 
ارائه مي ش��ود. نفت خام از پايين مخزن وارد ش��ده و توسط يك 
صفح��ه توزيع كننده در حجم مخزن پخش مي ش��ود. الكترودها 
نيز به صورت ش��بكه اي، مي��دان الكتريكي را ايج��اد مي نمايند. 
در ك��ف مخزن نيز تعدادي نازل تعبيه ش��ده اند كه با ش��ارژ آب 
فش��ار باال، لجن و جامدات شكل گرفته در كف مخزن را شستشو 
داده و توس��ط يك صفحه جمع آوري به خارج از نمك زدا هدايت 
مي نمايند. در باالي صفحه جمع كننده لجن، هدر جمع آوري فاز 
آبي قرار گرفته اس��ت. هدر جمع كننده ي نفت خام نيز در باالي 

مخزن قرار گرفته است. 
بطور كلي سه نوع ميدان الكتروستاتيكي به منظور افزايش ميزان 

انعقاد قطرات آب پراكنده قابل استفاده است كه عبارتند از:
)AC( ميدان الكتريكي جريان متناوب 

)DC( ميدان الكتريكي جريان مستقيم 
 )AC/DC( ميدان الكتريكي تركيبي 

در اغلب مواردي كه از ميدان الكتريكي جريان متناوب اس��تفاده 
مي ش��ود، از منبع الكتريكي تك فاز براي برقدار كردن الكترودها 

 5  ساختار کلي یک نمک زداي AC از نوع سه فاز

 6  آرایش میدان الکتریکي در مخزن نمکزدا ]9[

 4  شماتیک سه بعدي از یک مخزن نمکزداي الکتریکي]6[
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استفاده مي شود،  اما با اين حال سازندگاني نيز هستند كه سيستم 
جداسازي الكترواس��تاتيكي را مبناي الكتريسيته سه فاز طراحي 
كرده اند. اصول كار اين نوع جداس��ازها بس��يار شبيه نوع تك فاز 
اس��ت، فقط در ساختار آنها به جاي يك گروه الكترود برقدار، سه 
گروه الكت��رود ايزوله از هم وجود دارند كه ولتاژ س��ه فاز به آنها 

اعمال مي شود]7[. 
ميدان ه��اي الكتريكي تركيب��ي AC/DC قابلي��ت تحمل درصد 
ب��االي آب و بازدهي باال را به طور همزم��ان فراهم مي آورند. در 
 Dual Polarity ده��ه 1970 ميالدي، فرآيندي با عن��وان تجاري
ب��راي به كار گيري تركيبي ميدان هاي AC و DC جهت اس��تفاده 
از مزاي��اي هر دو ن��وع ميدان و پرهيز از مش��كالت خوردگي در 
ميدان ه��اي  DC م��ورد توجه قرار گرفت و توس��عه يافت. روش 
خ��اص اتصال الكتريكي كه در اين سيس��تم مورد اس��تفاده قرار 
 DC در ناحيه زير الكترودها و يك ميدان AC مي گيرد يك ميدان
در بين الكترودهاي عمودي مجاور برقرار مي نمايد. اين س��اختار 
امكان مهاجرت و برخورد قطرات بسيار ريز باقيمانده را در ميدان 

DC فراهم نموده تا حداكثر ميزان حذف آب حاصل شود]8[. 

برخي از فناوری هاي به  روز، اس��تفاده از ميدان الكتريكي تركيبي 
AC/DC را از مزاياي خود دانس��ته و كاربرد آن را موجب افزايش 

بازدهي جداس��ازي آب و نفت اش��اره کرده ان��د. كاربرد همزمان 
ميدان الكتريكي AC و DC، امكان جداس��ازي قطرات امولسيون 
آب در نف��ت با هر مي��زان آبي را فراهم مي نماي��د و براي ميزان 
آب 1 تا 30 درصد قابل بهره برداري مي باش��د]8[. در ش��كل-6 
نماي عملكرد ميدان هاي الكتريكي در مخزن نش��ان داده ش��ده 
است. الزم به ذكر است كه ميدان الكتريكي تركيبي در واحدهاي 
نمک زدایی كش��ور تا به حال به بهره برداري نرسيده است و اكثر 

واحدهاي نمک زدایی كشور از برق متناوب استفاده مي نمايند.

2- اختالط آب رقیق سازي با نفت خام
بر حس��ب غلظت نمك، ويسكوزيته و اجزاء هيدروكربني سنگين 
نفت خام، بين 4 تا 8 درصد آب تازه  به نفت خام افزوده مي شود. 
هدف از اختالط آب تازه با نفت خام، حل كردن نمك هاي موجود 
در نفت خام و افزايش راندمان جداس��ازي آب و نفت مي باش��د. 
از طرف ديگر بايد توجه داش��ت كه تالش مي ش��ود تا غلظت آب 
نمك در نفت خروجي ب��ه كمتر از يك دهم درصد و غلظت نفت 
در پس��اب خروجي به كمتر از ppm 30 برسد. كاهش ميزان آب 
نمک زدایی باعث كاهش مصرف انرژي نيز مي شود. به عنوان مثال 

اگر نفت خام خروجي از نمك زدا از دماي 121 درجه سلس��يوس 
به دماي 360 درجه سلس��يوس در برج تقطير برس��د؛ در حدود 
2۵۵9 كيل��وژول به ازاي هركيلوگ��رم آب، انرژي مصرف خواهد 
ش��د]10[. از طرف ديگر، ب��ا توجه به كاه��ش منابع آب، ارزش 

 7  نماي تجاري یک نمونه شیر اختالط]11[

 9  مقایسه شیر اختالط prosalt با نوع قبلي]11[

 8  نماي مرسوم کاربرد شیر اختالط]12[
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افزوده حاصل از كاهش مصرف آب نيز قابل توجه خواهد ش��د. از 
اين رو، روش هاي تج��اري نمک زدایی از دو تجهيز براي اختالط 
استفاده کرده اند كه عبارتنداز شيراختالط و همزن ثابت  البته در 
برخي از فرايندهاي پيشنهادي، هر دو تجهيز با هم قرار گرفته اند. 
به عبارت ديگر جهت افزايش راندمان اختالط كه باعث جداسازي 
بهتر مي شود؛ يك ميكسر استاتيك نيز بعد از آن قرار مي گيرد. 

2-1- شیر اختالط
جه��ت توزيع و اختالط مناس��ب آب با نفت خام در بس��ياري از 
واحدهاي نمک زدایی نفت خام دنيا، از شير اختالط استفاده شده 
اس��ت. شير اختالط معموالً داراي محفظه اي استوانه اي است كه 
ب��ا صفحات مش��بك داخل آن باعث چرخش ف��از نفت و آب در 
يكديگر مي ش��ود. در شكل 7 نماي تجاري يك نوع شير اختالط 

نشان داده شده است. 
بر طبق تجارب ميداني شركت هاي نفت عمان، كويت و عربستان 
تا س��ال 2008، ش��ير اخت��الط مرس��وم مطابق ش��كل-8 بوده 
است]12[. در اين شكل، محل تزريق آب به نفت با فاصله اي زياد 
از ش��ير اختالط قرار گرفته اس��ت كه باعث ايجاد قطرات بزرگتر 

آب در نفت شده است و نيازمند اختالط مناسب تر خواهد بود. 
 نتايج تجربي ش��ركت نفت و گاز عربس��تان بر نوع جديد ش��ير 
اختالط )Prosalt ساخت شركت Propure( نشان داده است كه با 
نزديك كردن محل تزريق آب تازه به شير اختالط، توزيع قطرات 
آب در نفت و اختالط بهبود يافته اس��ت و ميانگين اندازه قطرات 
كاهش يافته اس��ت]13[. شكل-9، ش��ير اختالط جديد را با نوع 

قبلي مقايسه كرده است. 
بر طبق نتايج و تست هاي عملياتي در شركت آرامكو عربستان، با 
كاربرد نوع جديد شير اختالط، مشخصات فرايندي و مصرف آب 
بسيار بهبود يافته است. از اين رو پيش بيني شده است تا تمامي 
واحدهاي نمک زدایی عربستان سعودي به نوع جديد فرايند شير 
اختالط تجهيز ش��وند]13[. برخي از مزاياي شير اختالط جديد 

عبارتنداز: 
 اختالف فش��ار در نوع جديد 60 درصد كاهش داشته است. )از 

)7 psi 1۵ به
 نرخ مصرف آب 40 درصد كاهش داش��ته است. )از ۵0 گالن به 

30 گالن در روز(
 مي��زان نفت موج��ود در فاز آبي نيز 40 درصد كاهش داش��ته 

است. 

2-2- همزن استاتیك 
اي��ن تجهيزات از يك لوله  كه داخ��ل آن صفحاتي زاويه دار قرار 
گرفته اند تشكيل شده است. قرارگيري و زاويه اين صفحات باعث 
توزيع اليه هاي سيال در يكديگر شده و ميزان اختالط را افزايش 
مي دهد. کاربرد وس��يع اين دس��تگاه ها در صنايع مختلف مانند 
تصفي��ه آب و فاضالب، صنايع پالس��تيک، غذاي��ي، رنگ و غيره 
باعث طراح��ي انواع مختلفي در کاربردهاي خاص اين دس��تگاه 
 SMX ،Kenics KM،ش��ده  اس��ت. از انواع مختلف مي توان ب��ه
Sulzer SMV ،LPD ،Inlinier ،Clevland، ISG و Statiflo اشاره 

کرد]1۵-13[. 
در داخل همزن جريان سيال به دو يا چند جريان تقسيم مي شود 
که پيچ مي خورند و در انتها دوباره با هم ترکيب و سپس تقسيم 
مي ش��وند، که مطابق ش��کل 10، موجب تولي��د اليه هاي نازک 

مي شود که نشان گر ايجاد اختالط كامل مي باشد.
مهمترين پارامتر در اين مخلوط کننده ها، افت فش��ار اس��ت. افت 
فش��ار جريان آرام حدوداً 4 برابر افت فش��ار در يک لوله خالي با 
طول مساوي است. در جريان متالطم افت فشار ممکن است 10 

 10  چگونگي اختالط در همزن ثابت ]15[

 11  نمایي از همزن ثابت در واحد نمک زدایی
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تا 100 برابر افت فش��ار در لوله خالي باشد. پارامتر هاي اصلي که 
مي تواند بر نوع اختالط و جريان س��يال تاثير داشته باشد شامل 
زاويه تيغه ها، تعداد تيغه ها، ترکيب شکل هاي مختلف قرارگيري 
المان ها و ... اس��ت. از مزاياي اين دستگاه ها مي توان به اجزا غير 
متحرک، بهره وري آسان، مصرف انرژي موثر و گستره کاربرد باال 
اشاره کرد]14, 1۵[. شركت هايي مانند Komax نوع صنعتي اين 
دس��تگاه را براي اختالط نفت خام و آب طراحي نموده اند كه در 

شكل 11، نمايي كلي از آن، ديده مي شود. 
 كاربرد تجهيزات اختالط مانند اس��تاتيك ميكسر، زمان اقامت را 
از 1000 دقيقه به حدود 30 دقيقه كاهش داده اس��ت. علت اين 
امر مي تواند تش��كيل امولس��يون همگن در اثر اختالط باشد كه 
سپس توسط مواد ش��يميايي امولسيون شكن و ميدان الكتريكي 
جدا مي شوند. نتايج تجربي در پااليشگاه كارتاجنا- كلمبيا نشان 
مي دهد؛ كاربرد استاتيك ميكسر، بازدهي جداسازي آب نمك را 
از نفت بهبود داده اس��ت و كاربرد آن را از نظر انرژي و اقتصادي 
به صرفه تر نموده اس��ت]10[. همچنين كاربرد استاتيك ميكسر، 
مي��زان نفت خام در فاز آبي )پس��اب( خروجي از نمك زدا را ۵0 
تا 92 درصد كاهش داده اس��ت ك��ه ضمن اينكه بازدهي باالتري 
از شير اختالط داشته است؛ باعث چندين هزار دالر صرفه  جويي 

ساالنه از نظر فرايندي و انرژي در واحد نمك زدا مي شود. 

3- ابزار جانبي براي کنترل فرایند
بر حس��ب بررس��ي آخري��ن فناوری ه��ا، در حال حاضر بيش��تر 
واحده��اي نمک زدایی از يك مخزن ته نش��ين كنن��ده با ميدان 
الكتريكي اس��تفاده مي نماين��د. با توجه به ش��رايط فرايند، دبي 
آب شستش��و، نوع و ميزان امولسيون ش��كن، اختالط مناسب آب 
و نف��ت، كيفيت نفت خام، اعمال برخي تغيييرات يا اس��تفاده از 
برخي ابزار كنترلي مي تواند باعث بهينه سازي فاز جدايش نفت و 
آب ش��ود كه در صورت كاهش زمان جداسازي و افزايش بازدهي 

آن، موجب صرفه جويي انرژي نيز خواهد شد. 
TRACERCO Profile دس��تگاهي كه ب��راي اندازه گيري توزيع 

عمودي فازهاي مخزن نمك زدا استفاده مي شود و مزاياي زيادي 
مانند: كنترل فرايند، بهينه س��ازي عملكرد مخزن، كاهش تعمير 
نگه��داري و كاهش هزينه ه��اي افزودن مواد ش��يميايي خواهد 
داش��ت. اين دس��تگاه به صورت عمودي در نم��ك زدا قرار گرفته 
و با تش��خيص محل فاز آبي، محل مناسب براي هدر جمع آوري 
آب از پايين مخزن، تعيين مي كند. در شكل-12، نماي كلي اين 

دس��تگاه نشان داده شده است. با كاربرد اين دستگاه، ميزان مواد 
جامد دركف مخزن و پخش آس��فالتين نيز مش��خص مي شود. از 
اين رو امكان تش��خيص شرايط امولس��يون سيال وجود داشته و 
با تزريق حداقل امولس��يون ش��كن باعث صرفه جويي در سيستم 

مي شود]16[.  
بهينه سازي ميدان الكتريكي، تابعي از كنترل مرز فازي وچگونگي 
كنترل آن مي باش��د. كنترل بهينه ي س��طح جدايي نفت و آب، 
نقش مهمي در جداس��ازي دارد. كاربرد ابزاره��اي كنترل مانند 
سيس��تم BMA باعث كنترل مرز امولس��يون در مخزن نمك زدا 
مي شود و به اپراتور كمك مي کند تا در مورد تزريق يا كاهش نرخ 
امولسيون ش��كن تصميم گيري نمايد. اين سيستم غلظت آب در 
فاز نفت و غلظت نفت در فاز آب را تشخيص مي دهد. شكل-13، 
نش��ان مي دهد كه پراب BMA با زاويه ي 4۵ درجه نصب شده تا 
شير آب شست وشو را كنترل نمايد. به عنوان مثال، اين پراب، شير 
را در حالتي كه 80 درصد آب در فاز امولسيون تشخيص دهد باز 
مي كند؛ در حاليكه 70 درصد آب تشخيص داده شود، شير بسته 
مي شود. همچنين پراب دوم در باالي مخزن نسبت به باال آمدن 
فاز امولسيون هشدار مي دهد و باعث تزريق امولسيون شكن مي-

شود. در برخي موارد يك پراب نيز در پايين مخزن قرار مي دهند 

 12  نماي کلي پروفایل در داخل نمکزدا

BMA 13  نحوه ي قررگیري سیستم 
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تا تشكيل فاز جامد را هشدار دهد]17[. 

4- اثر افزودني ها بر فرایند نمك زدایی
كنترل خوردگي و رسوب گرفتگي مي تواند زمان هاي توقف سيستم 
و هزينه هاي تعمير- نگهداري را كاهش داده و باعث بهينه س��ازي 
مصرف انرژي در هنگام راه اندازي دوباره ي سيس��تم شود. از طرف 
ديگر جداس��ازي بهينه ي نفت و آب، هزينه هاي تصفيه ي فاز آبي 
خروجي از سيس��تم را كاهش مي دهد. افزودن مواد شيميايي بايد 
با دقت خاصي صورت گيرد. زيرا مصرف كمتر از حد استاندارد، اثر 
تشديد كننده ي خوردگي يا رسوب را خواهد داشت و بازدارندگي 
خوردگي را از دس��ت مي دهد و ميزان بيش��تر از مق��دار الزم نيز 
باعث مس��موميت كاتاليس��ت ها در واحدهاي بعدي مي شود. الزم 
به ذكر اس��ت كه جهت كنترل شرايط عملياتي و جلوگيري از انواع 
خوردگي، مقداري نيز اكسيژن زدا )آمونيوم بي سولفيت، سديم بي 
سولفيت يا پتاسيم سولفيت( و  ميكروب زدا )گلوتارآلدهيد و تركيب 

چهارگانه آمونيوم( به آب فرايندي افزوده مي شود]1،2،11[.

5- ارزیابي و انتخاب بهترین فناوری نمك زدایی
ب��ا توجه به بررس��ي فن��اوری واحده��اي نمک زدای��ی در دنيا، 
پارامتره��اي موثر بر بازدهي نمک زدایی ش��امل: ش��دت و نوع 
مي��دان الكتريكي، كيفيت نف��ت خام، افزودن مواد ش��يميايي 
موث��ر، چگونگي اختالط و دماي بهينه مي باش��د. از طرف ديگر 
بهينه س��ازي اخت��الط يا مي��دان الكتريكي، دم��ا و ميزان مواد 
ش��يميايي باعث كاهش زم��ان جداس��ازي و در نتيجه كاهش 
مصرف انرژي خواهد ش��د. همچنين نتايج تجربي نشان مي دهد 
بهينه سازي ابزار و تجهيزات جانبي يا كنترل سطح جدايش فاز 

نفت و آب نيز مي تواند باعث كنترل بهتر فرايند شود. درمجموع 
با توج��ه به بررس��ي نتايج، بهتري��ن تجربه جهان��ي واحدهاي 

نمک زدایی به صورت زير خالصه مي شود:
 استفاده ازميدان الكتريكي تركيبي AC/DC براي نفت هاي خام 
با ميزان آب متغير مناس��ب بوده اس��ت؛ به گون��ه اي كه جدايش 
قط��رات آب كوچكتر از 30 ميك��رون را نيز امكان پذير مي نمايد. 
ميدان الكتريكي DC باعث جداس��ازي قطرات بس��يار ريز آب و 
مي��دان الكتريكي AC در پايين الكترودها، باعث جدايش قطرات 

بزرگتر آب از نفت مي شود.
 بهينه س��ازي مكان تزريق آب در ش��ير اختالط تاثير مناس��بي 
داش��ته است. به عبارت ديگر، با نزديك كردن مكان تزريق آب به 
ش��ير اختالط، منحني اندازه قطرات آب در نفت هم گراتر شده و 
ته نشيني ذرات آب در مخزن الكتروستاتيك، سريعتر رخ مي دهد.

 كاربرد استاتيك ميكسر به جاي شير اختالط يا كاربرد همزمان 
باعث كاهش زمان جداسازي، افزايش درصد جداسازي نفت و آب 

و كاهش ميزان نفت در فاز آبي خروجي مي شود. 
 افزودن ميزان مناسب از اسيد تجاري در صورت تزريق مناسب 
بازدارنده هاي خوردگي، باعث جداسازي قطرات آب در امولسيون 

آب/نفت خواهد شد.
 نصب برخي تجهيزات كنترل س��طح امولسيون نفت و آب باعث كنترل 

بهينه زمان جداسازي و افزايش مواد امولسيون شكن مي شود.
 مهمتري��ن تجهيزات انرژي بر در واحده��اي نمک زدایی از نوع 
برق��ي، پمپ ها و مخزن الكتروس��تاتيك و از ن��وع گرمايي، كوره 
و مبدل هاي حرارتي هس��تند. لذا پيش بيني مي ش��ود با افزايش 
بهره وري پمپ ها و افزايش بازدهي كوره صرفه جويي مناسبي در 

مصارف انرژي ايجاد شود.
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