بهینهسازی در جداسازی نفت همراه آب زائد واحدهاي نمكزدايي با تغییر در
تانک ذخیرهسازی آب زائد
سجاد خدایاری* ،شرکت نفت وگاز گچساران   امین احمدی ،1دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

امــروزه مســألهی دفــع پســآب و آب زائــد ،از مهمتریــن موضوعــات صنايــع مختلــف از جملــه
صنعــت نفــت بهخصــوص در واحدهــاي نمکزدایــی اســت .در واحدهــاي مذكــور ضمــن رعایــت
الزامــات زیســتمحیطی دفــع آب زائــد الزم ا ســت نفــت از آب همــراه آن بهخوبــي تفكيــك
گــردد کــه عــاوه بــر صرف ـهی اقتصــادی و حفاظــت از محیــط زیســت باعــث افزایــش طــول عمــر
چاههــای دفعــی ميگــردد .در واحدهــاي عملياتــي مذكــور تدابیــر متعــددي از جملــه جداکننــدهی
دوار ،جداکننــدهی ذرات ،مخــازن کفگیــر 2دیــده شــده ،کــه اگرچــه تأثيــر بهســزايي در نيــل
بــه اهــداف دفــع پســآب داشــته امــا موفقيــت خوبــی نداشــته اســت .در ایــن پژوهــش راهحلهایــی
جهــت بهبــود جداســازی نفــت از آب ارائــه شــده؛ مثـ ً
ا در واحدهایــی کــه فاقــد مخــزن کفگیــر
هســتند بــا اســتفاده از تعبي ـهی لول ـهی مشــبک تغییراتــي در مخــازن جم ـعآوری آب زائــد اعمــال
شــده كــه انتظــار مـيرود شــرايط موجــود را بهبــود بخشــد .برخــي راهحلهــاي تكميلــي در خصوص
جداســازي كامــل نفــت از آب نيــز وجــود دارد؛ از جملــه القــاء میــدان مغناطیســی كــه اگرچــه در
مراحــل تســت آزمايشــگاهي موفقيتآميــز بــوده امــا بــا توجــه بــه تنگناهــاي موجــود در آزمایــش
ميدانــي بحــث نشــده و در ادام ـهی مقالــه بهصــورت گــذرا بــدان اشــاره شــده اســت.
امـروزه توسـعهی روزافـزون اقتصـاد جهانـی یک خواسـته ی ملـی و در
گرو رشـد و تولید و صادرات نفت اسـت .در این زمان با توجه به ازدیاد
برداشـت از مخـازن هيدروكربـوري در کشـورهای در حال توسـعه مثل
ایـران ،باعـث شـده بهرهبـرداری از چاههـای نفـت فراتـر از تـوان تولیـد
باشـد وآب شـور فراوانی همراه نفت برداشـت گردد که این امر آسـیب
جـدی بـه تولیـد و تجهیـزات فرآینـدی وارد کـرده و گاهي افت شـدید
قیمـت نفـت در پایانههـا را بهدنبـال دارد .بنابرایـن جهـت جلوگیـری از
ایـن اشـكاالت اقداماتـي جهت جداسـازی آب شـور از نفتخـام انجام
شـده اسـت؛ بدیـن صـورت کـه نفـت پـس از خـروج از چـاه مسـتقیماً
بـه جداکننـدهی سـه فـازی ارسـال شـده و بخـش عظیمـی از گاز همراه
و مقـدار اندکـی آب شـور همـراه آن جـدا میشـود .نفـت توليـدي در
واحدهـای بهرهبـرداری پـس از طـي مراحـل اولیـهی فرآورش و سـپس
مراحـل نهایـی جداسـازی گاز و سـولفید هیـدروژن تثبيـت ميشـود و
نفـت بـه اصطلاح مـرده جهـت جداسـازی آب شـور و تثبيـت درجهی
شـوري مطابـق شـرايط اسـتاندارد بـه واحدهـای نمکزدایـی ارسـال
میگـردد .در ایـن فرآینـد ابتـدا بـه نفـت ورودی ،مـواد تعلیقشـکن
تزریـق شـده و سـپس دمـای نفـت در کورههـای حـرارت غیرمسـتقیم
بـه دمـای اسـتاندارد  65درجـهی سـانتیگراد میرسـد و سـپس بـه
نمکگیـر برقـی ارسـال میشـوند .در بیـن مسـیر و قبـل از ورود نفت به
نمکگیـر ،آب شستشـو بـه خـط لولـهی ورودي نفـت تزریق شـده و از
*
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واژگان کلیدی:

آب زائد ،نمکزدایی از نفتخام ،میدان
مغناطیسی ،مخزن ذخیرهی آب زائد

طريـق شـیرهای اختالف فشـار ،آشـفتگي و اختالط جريـان کام ً
ال انجام
گردیـده و سـپس نفـت نمکـی بـه نمکگیـر برقی ارسـال میشـود و در
ميـدان الكتريكـي تحـت اختلاف پتانسـيل  15000-23000ولـت قـرار
گرفتـه كـه ايـن اختلاف پتانسـيل باعـث افزایـش قطبیـت ذرات آب و
افزایـش سـرعت برخـورد قطـرات به یکدیگـر میشـود .در نتيجه ذرات
کوچکتـر به هـم چسـبیده و بزرگتـر میشـوند و در اثر نيـروي ثقلي،
تهنشــين شـده و از نفـت جـدا ميگردنـد .آب و نمـك از طريـق لولهی
خروجـي ،از ظـرف تفكيكگـر خارج شـده و نفت عارى از امولسـيون
بـا چگالـی كمتـر در بـاالي ظرف قـرار گرفتـه و بـا خط لولـه ی مجزا به
مخـزن نفـت هدايت و سـپس بـه مبادي مصـرف پمپاژ ميگـردد [2و.]1
در ایـن فرآينـد همـواره مقـدار قابلتوجهـي آب زائـد توليـد ميشـود
كـه بایـد تمهيـدات الزم جهـت تصفيـه و تزريـق آن بـه چاههـاي دفعـي
و بهعبارتـي دفـع پسـآب انديشـيده شـود .بنابرایـن آب زائـد توليدي در
ابتـدا وارد مخـزن كفگيـر ميشـود .در ايـن مخـزن بـا تزريـق مـواد
تعليقشـكن معكـوس ،نفـت همـراه پسـآب كاهـش مييابـد .سـپس
آب زائـد وارد مخـازن دوگانـه ی تهنشـینی 3ميشـود .در ايـن مخـازن
ديوارههـاي حائلـی وجـود دارد کـه باعـث آرام و يكنواخت شـدن آب
زائـد شـده و بر اسـاس مکانیسـم ثقلــي ،ذرات باقيمانـده ی نفت در آب
زائـد جـدا ميشـوند .در نهايـت جهـت حـذف ذرات جامـد ،آب زائـد
توليـدي از فيلترهـاي شـني عبـور کـرده و انتظار مـيرود در ايـن مرحله
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علاوه بـر حـذف ذرات جامـد ،مقـدار نفـت همـراه آب زائد نيـز تا حد
اسـتاندارد كاهـش يابـد .آب زائـد تصفيـه شـده در مخـزن مخصـوص
جمـعآوري شـده و بـه چاههـاي آب زائـد تزریـق ميگردنـد .امـا در
برخـی واحدهـاي عملياتـي ،مخـزن کفگیـر وجـود نـدارد و آب زائد
بـدون جداسـازی و همراه تعلیقشـکن معکوس وارد تانـک جمعآوری
شـده و سـپس بـه چاههاي دفعـي تزریق میگـردد .این امـر باعث تزريق
نفـت همـراه آب در مقاديـری بیشـتر از حد اسـتاندارد بـه چاههای دفعی
میشـود [.]3

آمار رديف دوم جدول مربوط به يكي ديگر از واحدهاي نمکزدایی
فاقد مخزن کفگیر در ميادين نفتي جنوب كشور است .الزم بهذكر
است که مقدار استاندارد نفت در آب حداكثر  100 ppmاست .بهطور
کلی بهدلیل تفاوت فرآیندهای جداسازی ،مقدار نفت مجاز در آبهای
دفعی تزریقی متفاوت خواهد بود .مث ً
ال در واحد نمکزدایی (الف)
مقدار مجاز نمك  30 ppmو در واحد نمکزدایی (ب) مقدار تعریف
شده  90 ppmاست .این مغایرتها بر اساس طراحی واحدهاي عملياتي
متفاوت است؛ مث ً
ال احداث مراحل سایکلون و فیلتر و اسکیمر.

 -1روش و مراحل تحقیق

 -2ارائهی راهحل
 -1-2راهحل اصلي

در این بخش واحدهایی که فاقد مخزن کفگیرند یا واحدهایی که
مخزن کفگیر آنها از سرویس خارج است بررسی میشود.
همانطور كه در شماتيك شکل 1-مالحظه ميشود اگرچه جهت
تصفيهی پسآب ،تعلیقشکن معکوس به آب همراه نفت تزریق میشود
اما جداسازی آب از نفت نیازمند زمان ماند مناسبی است که این شرايط
در صورت عدم کارآیی مخزن کفگیر ،فراهم نمیگردد و در نتیجه
آب و نفت همراه آن در مخزن جمعآوری آب زائد ،ذخیره و به چاه
دفعی تزریق میشود .طبق جدول 1-برخي آمارها وجود نفت همراه
آب زائد (در مقياس  )ppmرا تأييد ميکند .آمار ارائه شده ی رديف
اول جدول مربوط به يكي از واحدهاي نمکزدایی ميادين جنوب
كشور است که مخزن کفگیر واحد مذكور از سرویس خارج است.

1

1

نمای کلی واحد نمکزدایی فاقد مخزن کفگیر

تانک ذخیرهی آب زائد بهدلیل آالیندگی شدید برخی عناصر همراه
آب ازجمله اورانیوم کام ً
ال ایزوله بوده و مسير خروجی آن فقط بهسمت
چاه جريان دارد .بهطوری که هیچ خط لوله ی خروجی به سایر نقاط
تخلیه مث ً
ال گودال وجود ندارد؛ مگر در شرایط عملیاتی خاص که تدابیر
الزم پیشبینی شده باشد .این امر باعث شده نفتی که در اثر تزریق مواد
تعلیقشکن معکوس به سطح آمده ،قابل جمعآوری نباشد .در نهایت
نفت قابلمالحظهای همراه آب زائد وارد چاه میشود که این امر عالوه
بر هرزروی نفت ،باعث کاهش عمر چاههای دفعی و بهدنبال آن افزايش
نیاز تعمیراتی چاه میگردد.
از طرفي تجمع اليههاي نفتي در مخزن مذكور ،عالوه بر افزايش دفعات
تميزسازي مخزن ،الزامات نگهداري و تعميرات صحيح آنرا با مخاطره
روبرو میکند؛ زيرا عمليات مذكور نیازمند زمان و هزينهی فراوانی خواهد
بود .بنابراین ارائهی راهحل فنی جهت خارج کردن نفت همراه آب و
جلوگيري از تشكيل الیهی نفتي در تانك ذخيره و ارسال آب ميتواند
عالوه بر جلوگيري از هرزرفت نفت ،از چاه دفعی هم محافظت بهعمل
آورد .بهطوري كه ميتوان با نصب لولهی  4یا  6اینچ مشبک در ارتفاع
 80درصدی مخزن (نسبت به كف مخزن) مسیر خروجی جداگانهاي براي
نفت ایجاد کرد تا بدينوسيله تمامی نفتهای جمعشده روی سطح آب
زائد ،خارج شده و جهت جداسازی نهایی به گودال جداکنندهی آب و
نفت ارسال گردد .بدین ترتیب نفت جدا شده پمپاژ و به ورودی کارخانه
ارسال ميشود و آب زائد به چاههای دفعی تزریق میگردد.

نتایج چهار ماههی آزمایش آب زائد خروجی از واحدها بر حسب  ppmدر سال 1395

نیمهی اول
مرداد

نیمهی دوم
مرداد

نیمهی اول
شهریور

نیمهی دوم
شهریور

نیمهی اول مهر

واحد نمكزدایی (الف)

1200

1920

1200

630

270

540

488

واحد نمکزدایی (ب)

1800

1860

1150

2050

3500

بسته

( 799مداوم در
سرویس نبوده)

نام واحد

نیمهی اول تیر نیمهی دوم تیر
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 -2-2راهحل تكميلي

جهـت جمـعآوري كامـل قطـرات نفـت جـدا شـده ،ميتـوان از میـدان
مغناطیسـي اسـتفاده کـرد تـا سـبب کاهـش کششسـطحی و افزایـش
گرانروی و چگالیشـود که این مقادیر اکسـترمم ،در میدان مغناطیسـی

تونلی  0/5تسلا بیشـتر از میدان عمودی  1/2تسلا اسـت [ .]4با اسـتفاده
از میلهای مغناطیسـی کل محلول درون مخزن مغناطیسـی شـده و سـپس
بـا نصـب آهنربا در باالی مخزن شـرایط بـرای جداسـازی و جمعآوری
فراهـم می گـردد .همچنیـن میتوان اطـراف لولهی ورودی بـه مخزن را
بـا آهنربـا احاطه کرد تا سـیال ورودی بـه مخزن در حیـن عبور خاصیت
مغناطیسـی پیدا کند.
اگرچـه ايجـاد يك ميدان مغناطيسـي ميتوانـد كمككننده باشـد اما بر
اسـاس نسـبت حجمـي نفت به آب و امكانسـنجي تغييـر كاربري مخزن
مذكـور ،اسـتفاده از ايـن روش ،عدمقطعيتهايـي دربر دارد كـه نیازمند
بررسي بيشـتری است.
نتیجهگیری

2

شماتیک تانک جمعآوری آب زائد تا گودال

3

نتیجهی عملی آزمایش میدان مغناطیسی بر نفت محلول در آب

3. API separator

[ ]1عملیات نمکزادیی ،جلد اول ،عبدالرحیم مشایخی مهر1389 ،
[ ]2عملیات بهرهبرداری ،جلد اول ،گروه بهرهبرداری ،آذر 1392
[ ]3عـادلزاده ،محمدرضـا ،اصول مهندسـی بهرهبرداری ،انتشـارات سـتایش ،فصل
چهارم1389 ،
[ ]4مریـم چنگیـزی؛ علـی محبـی؛ شـهرام دانشپـژوه و میثـم آخونـدی علیآبـاد،
 ،۱۳۹۳مطالعـهی آزمایشـگاهی تأثیـر میـدان مغناطیسـی بـر کشـش سـطحی،
ویسـکوزیته و دانسـیتهی نفتخـام ،دومین همایـش ملی نفت و گاز ایـران ،کرمان،
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان
[ ]5محمـد افتخـاری ،تأميـن انـرژی فرآينـد نمکزدايـی از نفتخـام بـا بهرهگيری
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■ اسـتفاده از نتایـج ایـن پژوهـش در رعایـت الزامـات زيسـتمحيطي
ارزشـمندي در اكوسيسـتمهاي سـطحاالرضي و تحتاالرضي اثربخش
خواهـد بود.
ً
كاملا مشـهود اسـت کـه هزينـهی نصـب لولـهی مشـبک نسـبت بـه
■
هزينههـاي تعميراتـي چاههـاي دفعـي و مخـزن بسـيار ناچيـز اسـت.
■ نتایـج نشـان میدهـد که اسـتفاده از میدان مغناطيسـي بـر افزايش بازده
مؤثر اسـت .الزم بهذکر اسـت که اسـتفاده از آهنربای مغناطیسـی نسـبت
بـه الکتریکـی ارجحيت داشـته و حفظ جوانب ایمنـی را در بردارد.
■ بـا بهینهسـازی تجهیـزات و اعمـال علـوم کاربـردی در مراحـل ميانـي
فـرآورش میتـوان بـه كارآيـي بيشـتر سيسـتمهاي موجـود نائل گشـت
و روش مذكـور در خصـوص بهينهسـازي عملكـرد فرآينـد بسـيار مؤثر
خواهـد بود.
■ در اين پژوهش جزئيات تغيير ساختار مخزن بررسی نشده اما بر اساس
بررسيها اين تغيير كاربري نيازمند تجهیزاتي مانند شیر خودکار ،شیر
دروازهای ،نمونهگیر وتعبيه بخش Uشکل است كه این امر مورد تأييد
بازرسي فني و مهندسي فرآيند كارخانه بوده است.
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