
كوره پيش گرمكنى
 از نوع حرارت مستقيم 

نمك گير يا نمك زداي برقي يك مرحله اي
(Electrostatic)

مخزن بهره برداري
(Production Tank)

كارخانه  نمك زدايي
(Desalting Plant)

الف) تجهيزات عمده فرآيندي سيستم نمك  زدايي قديم (مرسوم):

نفت بدون نمك (Dry Crude) از بـاالي دسـتگـاه نمك زداى 
يك مرحله اى برقى خارج شـده و به  واحد بهره برداري ارسـال 
مي شـود. اين نفت، داراي مقـدار بسـيـار ناچيـزي آب نمك 

است كه ديگر قـابل جـداسازي نيست.

 سـومين عامل مؤثر، انـرژي الكتريكي اسـت. در اين روش 
به وسـيله قـرار دادن قطـرات امولسـيون در يـك ميـدان 
الكتروستاتيك با ولتاژ زياد، موجب افزايش قطبيت ذرات آب 
و افزايش سـرعت برخورد قطرات به يكديگر مي شـوند. در 
حقيقت ذرات كوچك به هم چسبيده و بزرگتر مي شوند و در 
اثر نيروي ثقل، ته نشـين شده و از نفت جدا مي گردند و آب 
و نمك از طريق لوله خروجي، از ظرف خارج مي  شـوند. نفت 
عارى از امولسيون نيز به علت سبك تر بودن در باالي ظرف 
قرار گرفته و از مسـير جداگانه اي به مخزن نفت هدايت مي 

شود تا به مبادي مصرف پمپاژ شود.
بعد از گرم كردن نفت ورودي و اسـتفاده از مواد تعليق شكن، 
نفت ورودي وارد نمك گير برقي مي شـود. در قسمت ورودي 
مقـداري آب شيرين و مـاده شيميايي امولسيون شكن به آن 

تزريق مي گردد.  
در هنگام نمك زدائي، استفاده از آب رقيق كننده يا شستشو، 
در بهبود فرآورش نفت نمكي و كاهش غلظت نمك همراه نفت 
مؤثر خواهد بود. همان طور كه بيان شد در ايـن قسمـت، بـه 
 وسـيله روش الكتريكي، آخـريـن ذرات پـراكنده آب نمك 
در داخـل نفت ته نشـين شـده و بـه  طـور خـودكار تخليه 
مي شـوند.  به عبـارت ديگـر، در نمك گير برقـي ذرات آب 
معلق (امولسـيون ها) تحت تأثير يك ميدان الكتريكي قوي 
قـرار گرفته و جداسـازي نهايي صورت مي پذيرد. بر اسـاس 
استانداردهـاي رايج در صنعت نفـت ميـزان نمك خروجي 

از نمك گير برقي 29 (گرم بر مترمكعب) مي باشد.

گرمـا نيز يكـي از عوامل مؤثر درجدايي قطـرات آب از نفت 
است كه اين عمل در كوره ها يا پيش گرم كن ها انجام مي شود. 
گرما عامل اصلي افزايش بازده اين فرآيند اسـت. در زير اين 
كوره ها سوراخ هايي تعبيه شده كه مى توان از طريق آنها آتش 

را ديده و صداي اشتعال آن را شنيد.
در اثر گـرم شـدن، غلظت نفت كـاهـش مي يابد و اين عمل 
باعث تضعيف ديواره خـارجـي اطراف امولسيون هـا مي شود 
(در مـورد نفت هـاي سـبك و هم چنين در هـواي گـرم، از 
گـرم كننده هـا اسـتفاده نمي شـود). به منظور تسـهيل در 
شكستن امولسيون ها و جـداسازي بهتر آب معـلق، از مـواد 
تعـليق شكن استفـاده مي شـود. يادآورى مى شود كه بر اثر 
افزايش دما، جـداسازي ذرات معلق آب در نفت بهتر صورت 

مي گيرد.

ب)تجهيزات عمده فرآيندى سيستم نمك زدايى جديد:

خروج آب

مخزن ائتالف كننده

آب نمك

گرم كننده

گاز
گاز

گازگاز

نفت چاههاى نمكى

نفتنفتنفت

تزريق آب شيرين

تزريق آب شيرين

نفت شيرين بطرف واحد بهره بردارى
مرحله دوم

دستگا ههاى تفكيك كننده گاز از نفت

فرآيند سيستم نمك زدايى قديم (مرسوم):

تلمبه

تلمبه

تلمبه

دمولسيفاير

مخزن گاز
زدايى

مرحله اولمرحله دوممرحله سوم

مخزن
مرحله اولنوسانگير

مبدل حرارتى صفحه اىمخزن گازدار
(نفت/  نفت)

نمكزدايى برقى مرحله دوم
(Desalter)

 مقايسه فرآيندى سيستم هاى نمك زدايى قديم (مرسوم) با سيستم هاى 
نمك زدايي جديد:

با توجه به تجهيزات فرآيندي مورد استفاده در دو فرآيند باال تفاوت هاي 
عمده اين دو عبارتند از:

1ـ حذف مخزن ائتالف كننده ثقلي نوع قديم
2ـ اضافه شدن نمكـزداي برقى مرحله اول (Dehydrater) كه مي تواند 
در دو حالت سري يا موازي با نمكـزداي برقى مرحله دوم (Desalter) در 

سرويس قرار گيـرد.
 (Plate Fram H.E) 3ـ اضافه شدن مبدل حرارتي

اضافـه شـدن اين مبدل حرارتـى كه به منظـور اسـتفاده از گرماي نفت 

تهيه و تنظيم: محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس

معرفى كارخانه نمك زدايي  



وجود نمك و آب همراهِ نفت توليدي در بسياري از مناطق مشكل آفرين است. اين موضوع باعث  شده تا جهـت بهبود عمليات نمك زدايي، طرح هــا و عمليات مختلفي انجام شود. نمك هاى همراه نفت، با توجه به مبدأ و منشأ 
توليدشان معموالً شامل امالح سديم، پتاسيم و منيزيم  هستند. وجود آب و نمك همراه نفت باعث افزايش پديده خوردگي و بروز خسارت فراواني در ظروف و خطوط لوله و هم چنين افت كيفيت و ارزش نفت مي شود. لذا ضروري 
است تا حد امكان  از توليد نمك جلوگيري  به عمل آيد. از آنجـاكه  هم اكنون در اغلب چاه ها (به ويژه چاه هاي بنگستاني) نفت توليدي، همراه با مقاديري آب همراه است، الزم است به منظور  افزايش كيفيت نفت خام، آب و نمك 

از آن جدا گردد.
معموالً آب همراه نه صورت ذرات معلق  در نفت توليد مي شود. به طور كلي براي نمك زدايي الزم است به طريقي ذرات آب را كه در حقيقت منشأ نمك است در مجاورت هم قرار داد و آنرا به صورت ذرات بزرگتر كه قابليت ته نشين 
شدن در ظرف دارند، درآورده و در نهايت با توجه به اين كه آب در زير نفت جمع مي شود، آب و نفت را از هم جدا كرد. اين كار با روش هاي مختلفي و با استفاده از مواد شيميايي انجام مي شود. عمومي ترين روِش جداسازي آب، 
حرارت دادن نفت است كه مي تواند به كمك گرم كردن مستقيم يا غير مستقيِم نفت صورت گيرد. روش ديگر نيز افزودن مواد شيميايي مخصوص است كه هنگام عمل كردن باعث تجمع ذرات آب در كنار يكديگر خواهد شد. اين 

ذرات آنقدر بزرگ مي شوند تا بتوانند در مخلوط آب و نفت رسوب كنند و سپس با فرصت كافي كه به مخلوط داده مي شود، آب درون ظرف ته نشين مي شود.

مخزن گاززدا 
(Degasser Tank)

مخزن ائتالف كننده ثقلى
(Coalescer Tank)

مخزن نوسان گير
(Surge Tank)

   نفـت خـروجـي از بـاالي مخزن ائتـالف كننده ثقلي وارد 
مخزني به نام مخزن نوســان گيـر (Surge Tank) مي گردد. 
اين مخــزن، عالوه بر آن  كــه كـار ذخيره  سـازي را انجام 
مي دهد، نوسـانات فشـار نفت را خنثي مي كند. نفت پس از 
عبور از مخزن نوسان گير، به وسيله تلمبه تقويت شده و وارد 

كوره يا پيش گرم كن ها (Pre-Heaters) مي شود. 

    ابتـدا نفت را وارد مخــزن بـزرگـي مي كنند كه مخـزن  
ائتالف كننـده ثقلـي (Coalescer Tank)  نـام دارد و داراي 
ورقه هاى حلزونى شـكل است. طـى كردن اين مسير توسط 
نفت 36-24 ســاعت زمــان مى برد كه طـى آن چون آب 
سـنگين تر از نفت است، مقدار زيادي آب به تدريـج از نفت 

جدا شده و به سمت پايين مي رود.
براي جدايي آب از نفت به مواد شيميايي نياز است. اين مواد 
قـادرنـد در فصل مشـترك آب و نفت قـرار گرفته و موجب 
به هم پيوستن ذرات آب و تشكيل ذرات بزرگتر شوند كه اين 

ذرات در اثر نيروي جاذبه به ته ظرف سقوط مي كنند.
در قسمـت ورودي اين مخـزن مقـداري آب شيرين تزريق 
مي شـود و بـه دليـل ســاختمان خـاصي كـه اين مخـزن 
دارد، مقدار ديگـري از امـولسـيـون هـا از نفت جـدا شده 
و بـه صــورت قطـره هـاى آب ته نشـين گرديـده و به طور 

خودكار تخليه مي شوند.

(wet crude) 1- مسير جريان نفت

            نفت         مخزن اتالف كننده نفتى         مخزن نوسان گير        تلمبه

دستگاه گرم كننده        اتالف كننده هاى الكتريكى        تلمبه       واحد بهره بردارى

مبدل حرارتى صفحه اى
(نفت / نفت)

مخزن بهره بردارى

كوره پيش گرم كن از نوع
حرارت غير مستقيم

نمكزدايى برقى مرحله اول
(Dehydrater)

Booster Pump        Surge Tank      coalescer tank     wet crude

Dry Crude     Molpump     Electrostic Coalescer    Pre-Heater

(Dilution Water) 2- مسير آب شستشو دهنده

(Disposed or formation water) 3- مسير آب زائد

نفت ورودى مخزن اتالف كننده ثقلى
نفت ورودى دستگا ه هاى اتالف كننده برقى

آب شستشو دهنده         برج تفكيك اكسيژن         مخزن ذخيره        تلمبه

آب خروجى مخزن و اتالف كننده برقى        مخزن كف گير
آب         جدا كننده نفت از آب  

نفت         مخزن نفت        تلمبه

نفت
آب        صافى ها       مخازن آب هاى زائد

نفت خروجى واحد
نفت ورودى واحد

خروجـي، نفت ورودي را قبـل از ورود به پيش گرم كن ، گـرم مي كند، دو 
مزيت دارد:

الف) بهبود عملكـرد پيش گرم كن غيرمستقيم
ب) بهينه سـازي انـرژي و جلوگيـري از هدررفت انـرژي نفت خروجي و 

بازيافت آن
:(Wash Water) 4ـ تغيير در بخش آب شستشو دهنده

الف) آب سرد تزريقي قبل از تزريق به نمكـزدايي دوم (Desalter) با آب 
خروجي از اين مبدل تبادل حرارت كرده و گرم تـر مي شود.

ب) آب خروجـي از نمكردايـي مرحلـه دوم (Desalter) توسـط پمـپ  
برگشتي، وارد نمكـزدايي مرحله اول (Dehydrater) مي شود.

 نفت توليد شـده از چاه وارد واحـد بهره برداري شـد، مقدار 
5 تا 50 قسـمت در ميليـون ماده شـيميايي تضعيف كننده 
امولسـيون (Demolsifier) كه نوع آن  قبًال مشخص كرده اند، 
در لـولـه هــاي ارتبـاط مشـترك تزريق مي شـود. (مقدار 
تزريق اين ماده بستگي به مقدار آب نمك، گرانروي و  درجه 

حرارت نفت دارد)
 سـپس نفـت وارد جـداكننده هـاي گـاز از نفت شـده و از 
آنجـا وارد مخــزن گــاززدا (Degassing Tank) مي گـردد 
و آخريـن مرحلـه جداسـازي گاز از نفـت انجـام مي شـود. 
چـون حجم ايـن مخزن زياداسـت، مدت زمـان توقف نفت 
در آن نسـبتـاً طـوالني اسـت. اين زمــان را زمـان اقامت 
 (Retention Time) يــا زمـان سـكون (Residence Time)
گوينـد. مقـادير زيادي از امولسـيون هاي بزرگ نفت در اين 
توقف از آن جدا مي شـوند و بايد مرتب اين آب را تخليه كرد. 
به طـور كلي، تمامي جـداكننده هـاي گـاز از نفت و مخـازن 

موجود در واحد بهره برداري بايد مرتب تخليه شوند.
در بعضي از واحد ها كه فاقد اين مخزن مي باشند، در آخرين 
مرحله واحـد تفكيك (Bank) از دسـتگاه تفكيك سـه فاز 

(Three Phase Separator) استفاده شده است.

پساب واحد نمك زدايي

  در فرآيند نمك زدائي، هميشه مقدار قابل توجهي پساب 
توليد مي شـود كه تمهيـدات الزم بـه منظور تصفيه و 
تزريـق آن ضـروري اسـت  انديشـيده شـود. پسـاب 
توليـدي در ابتـدا وارد مخـزن كف گيـر مي شـود. اين 
مخـزن با تزريق مواد تعليق شـكن معكوس، قادر است 
ميزان نفت همراه پسـاب را كاهش دهد.  سـپس پساب 
وارد مخـازن دو گانه API مي گردد.  اين مخازن به لحاظ 
داشـتن ديواره هاي حايل باعث آرام و يكنواخت شـدن 
پسـاب شـده و از طريق تفكيك ثقلـي ذرات باقيمانده 
در پسـاب را جدا مي كنند. پسـاب توليـدي در نهايت 
وارد فيلترهـاي شـني مي شـود اين فيلترهـا بايد قادر 
باشند ذرات جـامد را حـذف كرده و مقدار نفت همـراه 
پسـاب را نيز تـا حد اسـتاندارد كاهش دهند. پسـاب 
تصفيه شده در مخـزن مخصوص جمـع آوري شده و بعد 
از فشارافزايي توسط پمپ هاي تزريق به چاه هاي تزريق 

پساب دفع مي گردند.
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                   (Desalting Plant) نفت خام


