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مقاالت علمي - پژوهشی

 بررسي و انتخاب سیستم مناسب تصفیه  ي آب تولید  ي
همراه نفت جهت استفاده در سکوهاي نفتي

ابوطالب قدمی، جواد قدم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوجمحمدامین دانشفر*، مهدی ارجمند، حسن پهلوان  زاده  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

آب تولیدي همراه نفت1 که شامل مخلوطی از ترکیبات آلی و معدنی است عمده  ترین پسماند صنایع باالدستی نفت و گاز می  باشد. با افزایش برداشت از 
مخازن زیرزمیني، روزبه  روز حجم این آب افزایش یافته و تخلیه  ي نامناسب آن در خشکی و دریا مشکالت زیست  محیطی زیادی به  همراه خواهد داشت. تاکنون 
روش  های مختلفی جهت تصفیه  ي آب تولیدی در مناطق دریایی مورد استفاده قرار گرفته که بیشتر آنها تنها برای رفع آلودگی اولیه مناسب است و نیاز به سیستم 
مؤثرتری جهت تصفیه  ي آب تولیدی )به  نحوي که قابل استفاده  ي مجدد یا تخلیه در محیط باشد( به  شدت احساس مي  شود. یکی از مهم  ترین عوامل در تعیین 
روش عملیاتی در س��کوهای دریایی محدودیت فضاست. در سکوهای نفتی اس��تفاده از روش  های شیمیایی و فیزیکی فشرده در گذشته و امروز مرسوم بوده 
است. در این مقاله فن  آوري CFU که از سال 2000 میالدی در مناطق دریایی استفاده شده به  عنوان مناسب  ترین سیستم تصفیه  ي آب تولیدی در مقایسه با دیگر 
فن  آوري  های مورد استفاده معرفی شده است. بازده مناسب جداسازی، انعطاف  پذیری، عدم  حساسیت به نوسانات مختلف، هزینه  ي کم و فضای کوچك مورد 

نیاز این سیستم، شرکت  های نفتی را وادار به استفاده بیش از پیش از این فن  آوري کرده است.
2)CFU(آب تولیدي همراه نفت، اثرات زیست  محیطی، تصفیه، سکوی نفتی، فن  آوري واحد شناورسازی فشرده

مقدمه
یکي از مش��کالت دائمي در تولید نف��ت و گاز، فرآیند تولید آب از 
مخازن به عنوان جزء جدانشدنی فرآیند تولید هیدروکربن  هاست. این آب 
به  دلی��ل مجاورت با مخازن از لحاظ کیفیت ش��بیه به نفت یا گاز تولیدی 
اس��ت که در صورت عدم  تصفیه  ي مطابق با استانداردهای زیست  محیطی 
اعالم  ش��ده می  تواند اثرات زیان  باری درپي داش��ته باشد. عالوه بر این در 
فرآیند تولید نفت و گاز مواد مختلفی استفاده می  شوند که برخی از آنها 
خطرناک و سمی هستند و باید حذف گردند .در بسیاری از مناطق جهان 
قوانین و مقرراتی برای جلوگیري از آلودگي  های زیس��ت  محیطي وضع 
ش��ده و حتی در برخی مناطق بس��یاری از فعالیت  هایی که منجر به تولید 

پسماندهای خطرناک نفت و گاز می  شوند ممنوع شده است.
در اس��ترالیا میانگین روزانه  ي حد مجاز نفت و روغن در آب تولیدی 
جه��ت تخلیه در دریا 30mg/lit اس��ت. در خصوص م��وادی که از نظر 
زیس��ت  محیطی نگران��ی قابل  توجه��ی ایج��اد می  کنند اغلب کش��ورها 
استانداردهای سخت و دقیقی برای تخلیه  ي آب تولیدی تنظیم کرده  اند. 
به  عنوان مثال در ونزوئال حد مج��از میانگین ماهیانه برای تخلیه  ي نفت و 
روغن در آب تولیدی برابر 20mg/lit اس��ت. در ایران میانگین روزانه  ي 
حد مجاز نفت و روغن در آب تولیدی برای تخلیه بر اس��اس کنوانسیون 
کویت 15mg/lit اس��ت. رش��د روزافزون فعالیت  های صنعتی از یك  سو 

و عدم رعایت الزامات زیس��ت  محیطی و مدیریت نامناس��ب پسماندهای 
تولیدی از س��وی دیگر، س��بب ش��ده در چند دهه  ي اخیر مقادیر زیادی 
از پس��ماندهای ناش��ی از فعالیت  های نفتی به محیط زیست راه پیدا کند. 
در صورتي  که برنامه  ریزی مناس��ب جهت تصفی��ه یا حذف آب تولیدی 
قابل  تخلی��ه به محیط زیس��ت انجام نش��ود اث��رات هیدروکربن  ها و مواد 
س��می موجود در آب تولیدي بر اکوسیستم، گیاهان، جانوران و انسان از 
مهم  ترین مش��کالت خواهد بود ]1[. امروزه توسعه  ي روز افزون آگاهي 
عمومي درباره  ي محیط زیس��ت در فرآیند تولید نفت و گاز سبب توجه 
شرکت  ها به این مهم شده؛ به  طوري  که مسائل زیست  محیطي نقش مهمی 
در انتخاب فن  آوري  هاي جدید جهت دفع این مواد و به  حداقل رس��اندن 

آلودگي ایفا مي  کنند ]2[.
یک��ی از مهم  ترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیس��ت  محیطی آب 
تولیدی مدیریت صحیح آن اس��ت؛ به  گونه  ای که برخی مواقع هزینه  های 
م��ورد نیاز جه��ت ح��ذف آلودگي  های یك پس��ماند یا کنترل انتش��ار 
آلودگ��ی آن با اعم��ال مدیریتی صحیح و ابتکاری به  میزان چش��م  گیری 

کاهش خواهد یافت.
ب��ا توجه به توس��عه  ي روزافزون صنعت نف��ت و گاز در ایران و اینکه 
به  طور معمول با گذش��ت زمان و به  دالیل مختلف تولید آب همراه نفت 
و گاز افزای��ش مي  یابد درنظر گرفتن تمهی��دات الزم جهت کاهش این 

)mdaneshfar38@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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صدم��ات و پیش��گیري از آن ضروری به  نظر می  رس��د. ام��روزه انتخاب 
فن  آوری مناسب جهت تصفیه  ي آب تولیدی در سکوهای نفتی به  عنوان 
یکی از مس��ائل مهم در بخش پس��ماندهای صنعت باالدستی نفت مطرح 

است.
ع��دم وجود فضای کافی در مناطق دریایی و ش��رایط خاص عملیاتی، 
انتخاب مناس��ب  ترین سیس��تم تصفیه )ب��ا درنظر گرفت��ن کارایی زیاد و 

هزینه ی کم( را با مشکل مواجه کرده است.
پژوهش حاضر که برگرفته از یك پایان  نامه کارشناسی  ارش��د است به 
بررس��ی مس��ائل مختلف آب تولیدی و انتخاب فن  آوري مناسب جهت 

تصفیه  ي آن در سکوهای نفتی پرداخته است.

1- آب تولیدی همراه نفت
طي س��ال هاي مختل��ف رویدادهایي اتفاق مي  افتد ک��ه طي آنها نفت 
که از مواد آلِي ته نشین  ش��ده با الیه  های رس��وبی بزرگ تشکیل گردیده، 
از محلي که س��نگ مبداء نامیده مي ش��ود به  سمت س��نگ هاي رسوبي با 
نفوذپذیري و تراوایي بیش��تر مهاجرت مي کن��د. نفت به  دلیل کمتر بودن 
چگالي آن در مقایس��ه با آب، به  سمت س��طح آب حرکت کرده و آبي 
ک��ه در الیه هاي زیرین قرار مي گیرد با ن��ام آب حوزه هاي نفتي خوانده 
مي  شود. این آب هنگام استخراج نفت یا گاز به  صورت ناخواسته به  سطح 
آمده و به  عنوان آب تولیدی معرفی می  گردد. ش��کل-1-)الف( نحوه  ي 

قرارگیری گاز، نفت و آب در یك مخزن را نشان داده است.
در واقع آب تولیدی جزء جدا نشدني فرآیند بازیابي هیدروکربن هاست 
و در حوزه هاي نفتي توس��عه  یافته مقدار این آب به مراتب بیش��تر است. 
در ح��دود 1938 می��الدی وج��ود ش��کاف ها و حفره های��ي در مخازن 
هیدروکربني که شامل آب هستند تشخیص داده شد. فتك3 اولین کسي 

ب��ود که وجود آب در مخ��ازن تولیدکننده  ي نفت و گاز را گزارش داد. 
آب همراه مي تواند ش��امل آب سازند، آب تزریق شده به مخزن، مقدار 
کمي آب میعان یافته و مقادیر کمي از ترکیبات ش��یمیایي اس��تفاده شده 
در عملیات تولید باش��د. حج��م آب تولیدی از مخ��ازن گازي به مقدار 
قابل  توجهي کمتر از مخازن نفتي اس��ت ولی آلودگی آلی آن در مقایسه 
با چاه  های نفتی بیشتر می  باشد ]3[. تولید روزانه ی جهانی آب همراه نفت 
در جهان حدود 250 میلیون بشکه )به ازای 80 میلیون بشکه تولید نفت در 
روز( تخمین زده می  شود. این رقم نشان می  دهد که سرعت آب تولیدی 
به نفت تولیدی 3 به 1 اس��ت. پیش بیني مي ش��ود میزان تولید این آب در 
ط��ي قرن آینده به دو برابر مقدار فعلي افزای��ش یابد که این مطلب لزوم 
توجه بیش��تر به مس��ائل مربوط به مدیریت آب تولیدی را متذکر مي  شود 
]4[. ش��کل-1-)ب( میزان آب تولیدی هم��راه نفت در دریا در دهه  های 

گذشته و پیش  بینی آن تا سال  های آتی را نشان داده است.

2- عوامل مؤثر بر حجم آب تولیدی
به  دلیل حجم زیاد و هزینه  ي بهره  برداری سنگین آب تولیدي، مدیریت 
آن عاملي کاماًل کلیدی است. عالوه بر آن با توجه به اینکه آب تولیدی 
رخدادي طبیعی است اگر به  درس��تی مدیریت نشود با افزایش حجم آن 
تأثیرات جبران  ناپذیری به محیط زیست وارد خواهد شد. برخی از عوامل 
مؤثری که طی چرخه  ي عمر یك چاه می  توانند بر حجم آب تولیدی آن 

اثرگذار باشند عبارتند از:
 روش  های حفاری چاه

 مکان حفر چاه
 چگونگی تکمیل چاه

 نوع فن  آوري جداسازی آب

1   )الف( نحوه  ي شکل  گیری گاز، نفت و آب در یک مخزن )ب( میزان آب تولیدی همراه نفت در جهان

٢ 
 

و  حركت كردهسمت سطح آب   بهب، آ دليل كمتر بودن چگالي آن در مقايسه با  بهنفت . كند بيشتر مهاجرت مي
هنگام استخراج نفت يا  اين آب. شود  نده ميخواهاي نفتي  آب حوزه با نامگيرد  هاي زيرين قرار مي در اليه كه يآب

قرارگيري  ي  نحوه )الف(-1-شكل. گردد  عنوان آب توليدي معرفي مي  و بهمده سطح آ  بهورت ناخواسته ص  بهگاز 
  .نشان داده است گاز، نفت و آب در يك مخزن را

اين  يافته مقدار  هاي نفتي توسعه هاست و در حوزه جزء جدا نشدني فرآيند بازيابي هيدروكربنآب توليدي  در واقع
هايي در مخازن  ها و حفره شكاف كه وجود بودميالدي  1938حدود سال در  .ر استبه مراتب بيشتآب 

 نفت ي  هكنندي بود كه وجود آب در مخازن توليداولين كس 3فتك .شناخته شد ني كه شامل آب هستندهيدروكرب
ميعان يافته و تواند شامل آب سازند، آب تزريق شده به مخزن، مقدار كمي آب  مي همراهآب  .گزارش داد و گاز را

از مخازن گازي به  آب توليديحجم  .مقادير كمي از تركيبات شيميايي استفاده شده در عمليات توليد باشد
 .]3[ باشد  هاي نفتي بيشتر مي  آلودگي آلي آن در مقايسه با چاه ولي استتوجهي كمتر از مخازن نفتي   مقدار قابل

ميليون بشكه توليد نفت در روز تخمين زده  80بشكه به ازاي ميليون  250همراه نفت حدود آب توليد جهاني 
شود ميزان  بيني مي پيش. است 1به  3سرعت آب توليدي به نفت توليدي كه دهد   اين رقم نشان مي. شود  مي

لزوم توجه بيشتر به مسائل  طلبتوليد اين آب در طي قرن آينده به دو برابر مقدار فعلي افزايش يابد كه اين م
آب توليدي همراه نفت در دريا در  ميزان )ب(-1-شكل .]4[ شود  متذكر ميرا آب توليدي ط به مديريت مربو
  .داده است را نشانهاي آتي   بيني تا سال  هاي گذشته و پيش  دهه

  

  
  آب توليدي همراه نفت در جهانميزان ) ب( گيري گاز، نفت و آب در يك مخزن  شكل ي  نحوه) الف( -1شكل 

  
  ثر بر حجم آب توليديؤمل معوا - 2
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 تزریق آب به  منظور افزایش بازده تولید از مخازن
 آسیب  دیدگی دیواره  ي لوله  های جداری و چاه

 مشکالت درون  چاهی و زیرسطحی
 پدیده  ي مخروطی  شدن آب4

طی فرآیند تولید نفت باید تا حد ممکن از تولید بیش از اندازه  ي آب 
همراه جلوگیری کرد. از جمله مشکالت تولید بیش از اندازه آب همراه 
می  ت��وان به کاهش نس��بي تولید نفت، کاهش ن��رخ تولید کلي، کاهش 
میزان بهره  دهي تولید نفت، افزایش میزان آب در مرحله  ي جداس��ازي از 

نفت، کاهش قابلیت تصفیه  پذیري نفت و ... اشاره نمود ]5[.

3- آلودگی  های آب تولیدی
از جمل��ه عوامل تأثیرگذار ب��ر خصوصیات ش��یمیایی و فیزیکی آب 
تولیدی می  توان به مکان جغرافیایی میدان، ساختار زمین  شناسی آن، عمر 
مخزن و نوع هیدروکربن  ها اش��اره نمود. به  هر حال ترکیب آب تولیدی 
ش��بیه به نفت ی��ا گاز تولیدی بوده و کیفیت آن در نق��اط مختلف با هم 
متفاوت اس��ت. سمي  بودن و آلودگي آب تولیدی ناشي از دو منبع اصلي 

است که عبارتند از: 
 آلودگی  های ناش��ی از خصوصیات طبیع��ي آب تولیدی با توجه به 

محل قرارگرفتن آن در مخزن
 آلودگي هاي به  وجود آمده طي فرآیند تولید ]3[

ترکیب آب تولیدی ش��امل برش  های مختلف ش��یمیایی اس��ت که از 
مهم  ترین آنها می  توان به نفت محلول و پراکنده )شامل آالینده  های گروه 
BTEX، مواد آروماتیکی، مواد قطبی آلی، فنول  ها، آلکیل فنول  ها و...(، 
مواد معدنی محلول )شامل آنیون  ها و کاتیون  ها(، مواد رادیواکتیو )اغلب 
رادیم 226 و 228(، ترکیبات ش��یمیایی اس��تفاده شده طی عملیات تولید 
)شامل آنتی  فوم، بیوسایدها، مواد فعال سطحي، بازدارنده  های خوردگی، 
امولس��یون  های ش��کننده و ...(، جامدات و گازهای محلول اشاره نمود. 
 ،PH ،خصوصیات فیزیکی آب تولیدی ش��امل چگالي، کش��ش سطحی

گرانروي و پتانسیل اکسیداسیون-احیاست ]3[.

4- مدیریت آب تولیدی
روش  ه��ای زیادی برای مدیری��ت آب تولیدی وج��ود دارد. انتخاب 
بهترین و مناس��ب  ترین گزینه تابع متغیرهای زیادی است. از جمله  ي این 
عوامل می  توان به موقعیت ناحیه  ي مورد نظر، قوانین مورد قبول در منطقه، 
بررس��ی قابلیت تکنیکی، هزینه  ه��ای الزم جهت دفع آب همراه، توانایی 
نیروی انسانی، در دسترس بودن زیرساخت  ها، تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز اشاره کرد ]6[. مدیریت آب تولیدی خواه به  صورت دورریز و خواه 

به  صورت محصول، هزینه  بر است. در قدیم آب تولیدی با کمترین هزینه 
و مناس��ب  ترین راه مدیریت می  شد اما امروزه بسیاری از شرکت  ها به این 
نتیجه رس��یده  اند که آب می  تواند در کنار داشتن هزینه  اي برای عملیات، 
یك ارزش نیز باش��د. توجه بیشتر به مدیریت آب تولیدی اجازه می  دهد 
که اس��تخراج هیدروکربن  ها و سود حاصله کماکان توجیه  پذیر باشد. در 
هم��ه  ي چاهها آب تولیدی یا دفع می  ش��ود یا دوباره مورد اس��تفاده قرار 
می  گیرد. گاهی اوقات این آب را به  منظور تثبیت فش��ار مجدداً به مخزن 
تزریق می  کنند و در برخی مواقع آب به منابعی مانند دریا تخلیه می  شود.

آنچ��ه اهمیت فراوان��ی دارد تصفی��ه  ي آب تولیدی قب��ل از هرگونه 
مص��رف یا دورریخت��ن و تغییر م��واد ش��یمیایی درونی آن متناس��ب با 
خصوصی��ات محلی اس��ت که قرار اس��ت آب در آن تخلی��ه گردد ]7[. 
به  طور کلی مهم  تری��ن مواردي که در مدیری��ت آب تولیدی باید مورد 

توجه قرار گیرند عبارتند از:
 ممانع��ت از ورود آب تولیدی از مخزن به درون چاه )با اس��تفاده از 

وسایل سدکننده  ي مکانیکی و مواد شیمیایی(
 جلوگی��ری از راه  یافتن آب تولیدی به س��طح زمین )با روش  هایی مانند 
)In Situ Water Drainage و Water Shut-Off، Down hole Separation

 تزریق مجدد آب تولیدی به  درون مخزن
 دفع آب تولیدی به درون چاه  های نفتی و گازی متروکه )غیرتولیدي(

 تصفی��ه  ي آب تولیدی و اس��تفاده  ي مجدد از آن ی��ا تخلیه  ي آن به 
محیط

بهترین روش مدیریت آب تولیدی ممانعت از تولید آب و جلوگیری 
از وارد شدن آن به  سطح زمین )در صورت صرفه  ي اقتصادی( است ]8[. 
در ح��ال حاضر رایج  تری��ن روش جهت مدیری��ت آب تولیدی در اکثر 
کش��ورها، تزریق مجدد آن به مخازن نفتی اس��ت که به  دالیل زیر انجام 

می  پذیرد:
 تثبیت یا افزایش فشار مخزن به منظور افزایش بازده تولید

 دفع آب همراه تولیدی و کاهش اثرات زیست  محیطی ناشی از آن
 جلوگیری از فرونش��ینی زمین در مناطق دارای مخازن هیدروکربنی 

عظیم

البته باید توجه داشت که تزریق آب تولیدی به مخزن با محدودیت  ها 
و مش��کالت عملیات��ی نیز روبرو اس��ت که این موارد بای��د قبل از انجام 
عملیات به  دقت بررس��ی ش��وند تا بهترین ش��رایط تزریقی ایجاد گردد. 
از جمل��ه مش��کالت تزری��ق آب تولی��دی به  مخزن می  ت��وان به کاهش 
تزریق  پذی��ری چاه  های تزریق مجدد به  علت انس��داد فضاهای خالی چاه 
)ناش��ی از وجود ذرات جامد در آب تزریقی یا رش��د میکروب  ها درون 
چاه و تولید بیوفیلم( اش��اره کرد. ضمن اینکه واکنش  های ذرات شمیایی 
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در آب تولیدی با س��نگ مخزن یا دیگر سیاالت نتایج نامطلوبی به  همراه 
دارد ]9[.

5- اثرات زیست  محیطی آب تولیدی
میزان س��می  بودن و اثرات آلی آب تولیدی ب��ر دریا مقیاس خوبی 
برای ارزیابی تأثیر آن روی محیط زیس��ت اس��ت. بیش��ترین آثار مواد 
موج��ود در آب تولی��دی مربوط به هیدروکربن  ه��ا، نمك  ها و فلزات 

سنگین است ]10[.
اث��رات زیس��ت  محیطي هیدروکربن  ه��ا در آب تولی��دی در ش��رایط 
مختلف به  میزان قابل  توجهي متفاوت است. به  عنوان مثال میزان سمی  بودن 
هیدروکربن  ه��اي آروماتی��ك، زی��اد و می��زان س��می  بودن پارافین  ها با 
زنجیره  ي خطي، کم اس��ت. این مواد بر اکوسیس��تم، انس��ان، گیاهان و 

جانداران دریایی اثرات زیان  باری دارند.
می  توان گفت رایج  ترین آلودگی آب تولیدی، آثار نمك  های همراه 
آن اس��ت که ای��ن مورد در هم��ه  ي نواحی تولید نف��ت و گاز به  وضوح 
مشاهده می  شود. غلظت  هاي زیاد نمك در آب تولیدي مي  تواند بر رشد 
گیاهان و ارگانیزم  های آب  زی اثرگذار باشد. عالوه بر این فلزات سنگین 
ب��ر فعالیت آنزیم  ها اثر گ��ذارده و غلظت  هاي بیش از ان��دازه  ي فلزات، 
از فرآینده��اي معم��ول بیوش��یمیایي درون س��لول  ها جلوگیری می  کند 

]14و13و12و11[.

6- روش هاي مختلف تصفیه  ي آب تولیدی در صنعت نفت
آب تولیدی در خشکی و دریا باید تصفیه شود تا محتواي هیدروکربني 
آن ت��ا حد مجاز کاهش یابد. حذف مواد روغن��ی پراکنده، حذف مواد 
آل��ی محلول، گندزایی، دفع مواد جامد، حذف مواد پرتوزا، نمك  زدایی 
و نرم  س��ازی آب از مهم  ترین اهداف تصفیه  ي آب تولیدی است. جهت 

تصفی��ه  ي آب در فرآینده��ای مختلف در صنع��ت روش  های گوناگون 
فیزیکی، ش��یمیایی، زیستی و غشایی وجود دارد که برخی از آنها جهت 
تصفیه  ي آب تولیدی در خشکی و دریا مورد استفاده قرار می  گیرند. این 

روش  ها به  صورت زیر خالصه و دسته  بندی شده  اند ]15[.

6-1- تصفیه  ي فیزیکی
در تصفی��ه  ي فیزیکی از نیروه��ا و ویژگی  های فیزیکی مواد جهت حذف 
استفاده می  شود. جذب سطحی، فیلترهای ماسه  ای، سی  تور5، سانتریفیوژ، تبخیر، 

رسوب  دادن هوای محلول و الکترودیالیز از جمله  ي این روش  ها هستند.

6-2- تصفیه  ي شیمیایی
در صورت عدم  کفای��ت روش  های فیزیکی، متناس��ب با آالینده  های 
موج��ود در آب، از روش  های ش��یمیایی اس��تفاده می  ش��ود. در مراحل 
مختلف تصفی��ه  ي آب تولیدی همراه نفت جهت س��بك  کردن، حذف 
مواد س��می و منعقدسازی از مواد شیمیایی استفاده می  شود. رسوب  دهی، 
اکس��ایش، واکنش  های الکتروش��یمیایی، واکنش  های کاتالیست نوری، 
فرآین��د فنت��ون، تصفیه ب��ا اوزون، مایع��ات یونی در دمای ات��اق و مواد 

تعلیق  شکن از جمله  ي این روش  ها هستند.

6-3- تصفیه  ي بیولوژیکی
در این ن��وع تصفیه مواد محل��ول مانند قند، چربی، م��واد آلِی دارای 
زنجی��ره  ي کوتاه یا نیتروژن و فس��فر توس��ط میکروارگانیس��م  ها تجزیه 
)تصفیه( می  شوند و محصوالت نهایي پایدار تشکیل می  گردد. بخشی از 
آب تولیدی در این روش  ها به دی  اکس��یدکربن، آب قابل  استفاده و سایر 
محصوالت نهایی تبدیل می  شود. روش  های بیولوژیکی از انواع هوازی و 
بی  هوازی بوده و شامل لجن فعال، هوادهی توسعه  یافته، رآکتورهای بستر 

CFU 2   نحوه  ي جداسازی نفت، گاز و آب در

٧ 
 

 ساير به نسبت غشايي فرآيندهاي اخير سال 20 طي .است تر  مطلوباين روش باالدستي نفت و گاز 

يك محيط متخلخل از جنس مواد پليمري، سراميكي  ءغشا .اند  داشته يتر  وسيع فتپيشر متداول هاي  روش
ها با عبور   اين محيط. به خواص فيزيكي و شيميايي آن بستگي دارد ءعبور سيال از درون غشا. يا فلزي است

نانوفيلتراسيون و فيلتراسيون، ميكروفيلتراسيون، اولترا. دهند  مي انجامانتخابي ذرات ار خود عمل جداسازي را 
  .شوند  ميبندي   تراوش دسته  ذرات قابل ي  كه بر حسب اندازه هستند ءاسمز معكوس از انواع غشا

  
  )CFU( واحد شناورسازي فشرده آوري  فنمعرفي  -7

نفتي مختلف در سكوهاي دريايي  ي  در چندين حوزه 6اپكون ميالدي توسط شركت 2000از سال  آوري  فناين 
كه كارايي تعدادي از آنها اثبات  شدهاستفاده  آوري  فنكاربردهاي مختلفي از اين . ش و اجرا قرار گرفتمورد آزماي

در مناطق مختلف با توجه به كيفيت آب توليدي از . هستندنيز در حال طراحي و توسعه از آنها و تعدادي  گرديده
هاي قديمي مورد   كه نسبت به روش شدهه استفاد صورت سري يا موازي  به آوري  فنيك يا دو مرحله از اين 

  .]16[ داشته استنتايج مثبتي ... و  تور  سياستفاده از جمله سانتريفيوژ، تركيب هيدروسيكلون و گاززدا، 
CFU نيروهاي  ).2-شكل( باشد  ميگاز ونفت  ،فازي آب  سه ي  دهنصورت يك جداكن  يك ستون عمودي است كه به

جهت  آوري  فناين  .دهند  را انجام مي آب توليدي ديگر عمليات جداسازييككمك   ز بهسانتريفوژ و شناورسازي گا
، گاز آويزان از باالي اين ستون ي  هيك لول. يافته است  توسعه 7هيدروفوبيك  بر اساس اجزاء ها،  حذف هيدروكربن

  .]3[ دشو  شده از ته مخزن خارج مي  و آب تصفيه ندك نفت و مقداري آب را استخراج مي
  

  
  CFUدر  نفت، گاز و آب جداسازي ي  نحوه - 2شكل

 

3   اندازه  گیری جریان در قسمت  های مختلف یک CFU دومرحله  ای سری

٨ 
 

تري   هاي بزرگ  به تودهدر مخزن با استفاده از مواد شيميايي مناسب  8سازي  لختهيند آقطرات كوچك نفت طي فر
صورت   كه بهآوري   فننمايي از اين  3- در شكل. كردخواهد تر عمليات جداسازي به بهكمك شاياني تبديل شده و 

 CFUغلظت آب توليدي ورودي به  اينجادر . سري مورد استفاده قرار گرفته نشان داده شده است ي  مرحلهدو
 .]16[ ندشو  گيري مي  اول و دوم اندازه ي  خروجي از مرحلهغلظت اول و  ي  مرحله

  

  
  سري اي  مرحلهدو CFUهاي مختلف يك   گيري جريان در قسمت  اندازه - 3شكل

 

  مختلف جداسازي اجزاء - 8
  .كردتوان به موارد زير اشاره   ند ميشو  جداسازي ميآوري   فنكه در اين  د موجود در آب توليدياز جمله موا

  
  نفت سازي  پاك - 1- 8

اي   گيرانه  قوانين سختدريا  درمحيطي جهت تخليه آب آلوده به مواد نفتي   هاي زيست  سازمانهاي اخير   سالدر 
هاي   كردن آنها، شركت  رويه از منابع دريايي و آلوده  بي ي  ي جهاني نسبت به استفادههشدارها. اند  كردهاعمال 

آوري   فنبا ورود . هاي جديد جهت كاهش آلودگي درياها و آبها نموده است  آوري  فناز نفتي را وادار به استفاده 
CFU نفت  كربني در سكوهاي توليدد هيدرومشكل آب آلوده به موا 9صفر ي  تخليههاي   آوري  فنن يكي از عنوا  به
جداسازي نفت موجود در آب توليدي در در آوري   فننتايج اجراي اين  1-جدول. حداقل رسيده است  به و گاز

ميزان آب توليدي در هر كدام از شايان ذكر است  .نشان داده است طي ساليان گذشته را سكوهاي مختلف نفتي
  .]16[ بوده استمتفاوت روز بشكه در  320000تا  10000 اين مناطق از

  
  سازي نفت در آب توليدي در سكوهاي نفتي مختلفاميزان جد -1جدول
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س��یال، فیلترهای چکنده، حوضچه  های اکسیداس��یون، الگون  ها، جذب 
زیستی، تماس  دهنده  های زیستی دّوار و بستر رید هستند.

6-4- تصفیه  ي غشایی
مخ��ارج زیاد تصفیه، اس��تفاده از مواد س��می، فضای زی��اد مورد نیاز 
تأسیسات و آلودگی  های جانبی از جمله معایب کلی روش  های تصفیه  ي 
ذکرشده قبلی هستند.. با توجه به فقدان این معایب در روش  های غشایی، 
استفاده از این روش در صنایع باالدستی نفت و گاز مطلوب  تر است. طي 
20 سال اخیر فرآیندهاي غشایي نسبت به سایر روش  هاي متداول پیشرفت 
وس��یع  تري داشته  اند. غش��اء یك محیط متخلخل از جنس مواد پلیمری، 
س��رامیکی یا فلزی اس��ت. عبور سیال از درون غش��اء به خواص فیزیکی 
و شیمیایی آن بس��تگی دارد. این محیط  ها با عبور انتخابی ذرات از خود 
عمل جداس��ازی را انجام می  دهند. میکروفیلتراس��یون، اولترافیلتراسیون، 
نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس از انواع غشاء هستند که بر حسب اندازه  ي 

ذرات قابل  تراوش دسته  بندی می  شوند.

)CFU( 7- معرفی فن  آوري واحد شناورسازی فشرده
این فن  آوري از س��ال 2000 میالدی توسط شرکت اپکون6 در چندین 
حوزه  ي نفتی مختلف در س��کوهای دریایی م��ورد آزمایش و اجرا قرار 
گرفت. کاربردهای مختلفی از این فن  آوري اس��تفاده ش��ده که کارایی 
تع��دادی از آنها اثبات گردیده و تعدادی از آنه��ا نیز در حال طراحی و 

توسعه هستند.
در مناطق مختلف با توجه به کیفیت آب تولیدی از یك یا دو مرحله ی 
این فن  آوري به  صورت سری یا موازی استفاده شده که نسبت به روش  های 
قدیمی مورد استفاده از جمله سانتریفیوژ، ترکیب هیدروسیکلون و گاززدا، 

سی  تور و ... نتایج بهتری به همراه داشته است ]16[.
CFU یك س��تون عمودي اس��ت که به  صورت جداکننده  ي سه  فازي 
ب��رای آب، نف��ت وگاز مي  باش��د )ش��کل-2(. نیروه��اي س��انتریفوژ و 
شناورس��ازي گاز به  کمك یکدیگر عملیات جداس��ازي آب تولیدی را 
انج��ام مي  دهند. این ف��ن  آوري جهت حذف هیدروکربن ها،  بر اس��اس 
اجزاء  هیدروفوبیك7 توس��عه  یافته است. یك لوله  ي آویزان از باالي این 
ستون، گاز، نفت و مقداري آب را استخراج مي کند و آب تصفیه  شده از 

ته مخزن خارج می  شود ]3[.
قط��رات کوچ��ك نفت طی فرآیند لخته  س��ازی8 با اس��تفاده از مواد 
ش��یمیایی مناس��ب در مخ��زن به توده  ه��ای بزرگ  تری تبدیل ش��ده و 
کمك ش��ایانی به جداس��ازی بهتر عملیات خواهد کرد. در ش��کل-3 
نمایی از این فن  آوري که به  صورت دومرحله  ي س��ری مورد اس��تفاده 
قرار گرفته نش��ان داده شده است. در اینجا غلظت آب تولیدی ورودی 
 ب��ه CFU مرحل��ه  ي اول و غلظ��ت خروج��ی از مرحل��ه  ي اول و دوم 

اندازه  گیری می  شوند ]16[.

8- جداسازی اجزاء مختلف
از جمله مواد موجود در آب تولیدی که در این فن  آوري جداس��ازی 

4   عملکرد CFU دو  مرحله  ای در جداسازی نفت از آب تولیدی روی سکوی 
Troll C نفتی

١٠ 
 

 
  Troll C نفتي سكوي وياي در جداسازي نفت از آب توليدي ر  مرحله  دو CFUعملكرد  4-شكل

 

  آروماتيك تركيباتسازي   پاك - 2- 8
را  EIT11 كه مدل NPD10 توسطآمار ارائه شده  بر اساس. دوجود دار خطرناكيمواد آروماتيكي در آب توليدي 

در آب توليدي وجود دارند مجموعه از اين مواد زير 60از مواد آروماتيكي و حدود گروه  هشتتعداد معرفي كرده 
 ،بنزن  لوئن، اتيلوبنزن، ت توان به تركيبات  اين مواد مي ي  از جمله. دهند  محيطي را افزايش مي  رات زيستكه خط
  .]17[ اشاره نمود... ، تركيبات فنول و  (PAH) آروماتيكي  هاي پلي  ها، هيدروكربن  نفتالين، BTEX(12( زايلين

  
  BTEXاجزاء  جداسازي -1- 2- 8
اطالعات مربوط  .هستند BTEXآب توليدي تركيبات  ي  يند تصفيهآدر فرحائز اهميت مواد آروماتيكي جمله از 
 .آمده است 2-در جدول ي مورد استفادهبرخي سكوهادر  CFUبا استفاده از  BTEXجداسازي تركيبات به 

CFU  اجرا شده است برخي مناطق در يك يا دو مرحلهدر.  
  

  BTEXجداسازي تركيبات  -2جدول
  CFU1ورودي  CFU1وجيخر CFU2خروجي 

  سكوي نفتي
  

OiW  
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

BTEX 
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

OiW 
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

BTEX 
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

OiW 
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

BTEX  
گرم   ميلي(

  )بر ليتر

میزان نفت در آب
)میلی  گرم بر لیتر(

تعداد 
مراحل 
CFU

دمای آب 
)سانتي  گراد(

درجه  ي 
شركت نفتیسکوی نفتیسبکي

ورودیخروجی

> 157516838Barge

Hydro
> 10100025030Troll C

> 22527030Troll B

10 -2012026527Heidrun

Statoil

5 -25120 -34025038Vigdis

2050025036Gullfaks C

46Asgrad Aموجود نیست9832

19UKCS Field 1IOC Major Aموجود نیست20701- 10 <

5-103016040NCS Field 1IOC Major C

> 1010025334DanMaersk

1030026027Al ShaheenMaesk Qatar

106021238UKCS Field 1IOC Major B

5040002-30Wadi LathamOccidental

  1  میزان جداسازی نفت در آب تولیدی در سکوهای نفتی مختلف
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می  شوند می  توان به موارد زیر اشاره کرد.

8-1- پاک  سازی نفت
در سال  های اخیر س��ازمان  های زیست  محیطی جهت تخلیه آب آلوده به 
مواد نفتی در دریا قوانین سخت  گیرانه  ای اعمال کرده  اند. هشدارهای جهانی 
نس��بت به استفاده  ي بی  رویه از منابع دریایی و آلوده  کردن آنها، شرکت  های 
نفتی را وادار به استفاده از فن  آوري  های جدید جهت کاهش آلودگی دریاها 
و آبها نموده اس��ت. با ورود ف��ن  آوري CFU به  عنوان یکی از فن  آوري  های 

تخلیه  ي صفر9 مش��کل آب آلوده به مواد هیدروکربنی در س��کوهای تولید 
نفت و گاز به  حداقل رس��یده است. جدول-1 نتایج اجرای این فن  آوري در 
جداسازی نفت موجود در آب تولیدی در سکوهای مختلف نفتی طی سالیان 
گذش��ته را نشان داده است. شایان ذکر است میزان آب تولیدی در هر کدام 

از این مناطق از 10000 تا 320000 بشکه در روز متفاوت بوده است ]16[.
به  عنوان مثال در سکوی نفتی Troll C در شرایط عادي عملیاتی بازده 
جداس��ازی 90 درصد بوده اس��ت. با اس��تفاده از فن  آوري CFU، میزان 
غلظت نفت در آب تولی��دی از 1000 میلی  گرم به کمتر از 10 میلی  گرم 

5   فقدان همبستگی بین غلظت BTEX و نفت در آب تولیدی

١۴ 
 

- -  9.8 1.4 122  9.9  Barge ) يك
  )مرحله

1.1  0.4  13 0.5 25  0.4  NCS Field 
1 

0.8  0.1  2.2 0.2 12  0.3  Snorre A 

0.9  0.8  1.9 0.9 10  1.6  Troll B 

13  41  26 43 38  44   
UKCS Field 
3 
 

9.2  39  9.2 38 15  68  

2.8  1.2  3.1 1.2 11 3  Troll C 

يك و دو (  6.8 32 3 7.3  - -
  )مرحله

Gullfaks B 
موجود  1.4  1.1

  نيست
  2.9 23 نيستموجود

15  0.03 96 43 440 72  Heidrun 
  

  
  ب توليديو نفت در آ BTEX فقدان همبستگي بين غلظت -5شكل

 
6   غلظت نفت در آب و  

١۵ 
 

  
  PAHs 3-2غلظت نفت در آب و  -6شكل

  

  
 PAHs 6-4 غلظت نفت در آب و -7شكل

  

CFU2 خروجیCFU1 خروجیCFU1 ورودی
سکوی نفتی

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

BTEX
)میلی  گرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

BTEX
)میلی  گرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

BTEX
)میلی  گرم بر لیتر(

2/41/121/75/91/7

Troll C 3/11/64/11/5171/7

--9/81312011 Barge
)CFU یک مرحله(

1/10/5134/2254/1NCS Field 1

0/521/98/79/612

Snorre A 12/22/610158/2

0/70/92/13/1105/6

Troll B 1/20/91/82/7105/7

8/45/6159/72313 UKCS Field 3

154/4965/34405/9Heidrun

BTEX 2  جداسازی تركیبات  

CFU2 خروجیCFU1 خروجیCFU1 ورودی

سکوی نفتی
OiW

)میلی  گرم بر لیتر(

Naphthalenes
)میلی  گرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

Naphthalenes
)میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

Naphthalenes
)میلی  گرم بر لیتر(

--9/89401223100 Barge
)CFU یک مرحله(

1/12101356025420NCS Field 1

0/84102/261012730Snorre A

0/93101/941010770Troll B

2/86403/1630111100Troll C

)یک و دو مرحله 7/31200322100--
)CFU

Gullfaks B
موجود 1/1760

نیست
موجود
231300نیست

158909627104408410Heidrun

Naphthalenes 3  جداسازی تركیبات  
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رس��یده است. شکل-4 عملکرد CFU در جداسازی نفت از آب تولیدی 
را طي دو مرحله نشان داده است.

 8-2- پاک  سازی ترکیبات آروماتیك
در آب تولیدی مواد آروماتیکی خطرناکی وجود دارد. بر اساس آمار ارائه 
شده توسط NPD 10 که مدل EIT 11 را معرفی کرده تعداد هشت گروه از مواد 
آروماتیکی و حدود 60 زیرمجموعه از این مواد در آب تولیدی وجود دارند 

که خطرات زیست  محیطی را افزایش می  دهند.
از جمل��ه  ي این مواد می  توان به ترکیبات بن��زن، تولوئن، اتیل  بنزن، زایلین 

)BTEX(12، نفتالین  ها، هیدروکربن  ه��ای پلی  آروماتیکی )PAH(، ترکیبات 
فنول و ... اشاره نمود ]17[.

BTEX 8-2-1- جداسازی اجزاء
از جمل��ه مواد آروماتیکی حائز اهمی��ت در فرآیند تصفیه  ي آب تولیدی 
ترکیبات BTEX هس��تند. اطالعات مربوط به جداسازی ترکیبات BTEX با 
اس��تفاده از CFU در برخی سکوهای مورد استفاده در جدول-2 آمده است. 

CFU در برخی مناطق در یك یا دو مرحله اجرا شده است.
داده  های حاصل از س��کوهای مختلف نشان  دهنده  ي فقدان همبستگی بین 

7   غلظت نفت در آب و 

١۵ 
 

  
  PAHs 3-2غلظت نفت در آب و  -6شكل

  

  
 PAHs 6-4 غلظت نفت در آب و -7شكل

  
8   غلظت نفت در آب و 

١۶ 
 

  
 C6-C9 phenol  غلظت نفت در آب و -8شكل

  
در اين سكو از . نشان داده شده است 9-شكلدر  Troll Bروي سكوي نفتي  ءدرصد جداسازي هركدام از اجزا

CFU است شدهدومرحله استفاده  و طيصورت سري   به.  
  

  
 Troll B روي مختلف درصد جداسازي تركيبات -9شكل

 
  ها  آوري  فن سايربا  CFU ي  از مقايسه نتايج حاصل - 9

CFU2 خروجیCFU1 خروجیCFU1 سکوی ورودی
نفتی OiW

)میلی  گرم بر لیتر(

2-3 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

2-3 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

2-3 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

--9/857122620 Barge
)یک مرحله 

)CFU

1/11813982560 NCS
Field 1

0/8392/2491291Snorre A

0/9271/9341087Troll B

132002620038210
 UKCS
 Field 3 9/21309/214015150

2/8553/15711140Troll C

--7/311032360
)یک و دو 

)CFU مرحله
Gullfaks B

15136968324402820Heidrun

PAH 3-2  4  جداسازی تركیبات  

CFU2 خروجیCFU1 خروجیCFU1 ورودی
سکوی نفتی

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

4-6 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

4-6 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

4-6 PAH
 )میکروگرم بر لیتر(

--9/80/812215Barge
)یک مرحله(

1/10/4132/4252/4NCS Field 1

0/80/32/20/5120/9Snorre A

0/90/41/90/6102/1Troll B

130/5260/4380/5
 UKCS Field 3 9/20/79/20/3150/8

2/813/11/1113/1Troll C

--7/31/3325/3
Gullfaks B
)یک مرحله(

موجود 1/10/6
نیست

موجود
 نیست

232/4

153962144076Heidrun

PAH 4-6  5  جداسازی تركیبات  
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غلظت BTEX و نفت در آب است )شکل-5(. معلوم می  شود که پاک  سازی 
مناسب از نفت پراکنده نیز غلظت BTEX را کاهش نمی  دهد.

این ترکیبات فرار هس��تند و تاحدودی در آب قابل  حل مي  باش��ند. بهترین 
 NCS Field مربوط به سکوهای BTEX در جداس��ازی CFU عملکرد برای

1 و Troll B بوده است ]16[.

8-2-2- جداسازی سایر هیدروکربن  های آروماتیك )نفتالین  ها، هیدروکربن  های 
پلی  آروماتیك و فنول  ها(

ج��داول-3و4و5و6 خالصه  ای از غلظت  های اندازه  گیری  ش��ده و کارایی 
پاک  کنندگی CFU برای س��ایر هیدروکربن  ه��ای آروماتیك در نصب  های 
مختلف را نشان داده است. شکل  های-6و7و8  نشان  دهنده  ي تناسبي مناسب 
بین غلظت نفت در آب و غلظت آن در تعدادی از گروه  های آروماتیك در 
اغلب س��کوهای نفتی است. این نتایج نشان می  دهد که اگر پاک  سازی نفت 
به  خوبی انجام ش��ود حتی ترکیبات آروماتیك قابل  حل در نفت نیز به  خوبی 

جدا می  شوند.
درصد جداسازی هرکدام از اجزاء روی سکوی نفتی Troll B در شکل-9 
نش��ان داده شده است. در این سکو از CFU به  صورت سری و طي دومرحله 

استفاده شده است.

9- نتایج حاصل از مقایسه  ي CFU با سایر فن  آوري  ها
در س��ال 2004 دکوس13 عملکرد CFU را از حیث جداس��ازی ترکیبات 
آروماتیکی با س��ایر فن  آوري  های مورد استفاده در س��کوهای نفتی مقایسه 
نمود ]18[. در جدول-7 عملکرد CFU با این فن  آوري  ها در س��کوهای نفتی 
مقایسه شده است. نتایج نشان می  دهد که به  جز در مورد تعدادی از ترکیبات 
موج��ود در آب تولی��دی )مانند BTEX( عملکرد CFU جهت جداس��ازی 
اجزاء قابل  حل آروماتیکی در مقایسه با فن  آوري  های مورد استفاده در مناطق 

دیگر کمتر بوده است.
ضمن اینکه در هنگام انتخاب یك فن  آوري جهت تصفیه  ي آب تولیدی 
در سکوهای نفتی عالوه بر عامل جداسازی مناسب، ضروري است به عوامل 
دیگری مثل هزینه، تطابق با ش��رایط عملیاتی، سطح، وزن و ... نیز توجه کرد 
]19[. در ج��دول-8 خالص��ه  ي نتایج حاصل از مقایس��ه ف��ن  آوري CFU با 
فن  آوري  های باال و همچنین س��انتریفیوژ و ترکیب هیدروسیکلون و گاززدا 

ارائه شده است.
همان  طور که در این جدول مش��اهده می  ش��ود عملکرد C-Tour از لحاظ 
پاک  س��ازی PAH و فنول  ها اندکي بهتر از عملکرد CFU است؛ اما از لحاظ 
 Crude و MPPE نیست. هر دوي CFU فضا و شرایط عملیاتی قابل  مقایسه با
 CFU از لح��اظ بازده جداس��ازی اجزاي قابل  ح��ل آروماتیکی بهتر از  sorb

هستند اما از لحاظ حساسیت به نوسانات، فضا و هزینه قابل  مقایسه نیستند.
ش��ایان ذکر اس��ت که با تغییر و اصالحات در فن  آوري CFU و ش��رایط 

عملیاتی می  توان به جداسازی مطلوب  تری در اجزاي آروماتیك دست یافت.
در مورد سانتریفیوژ و ترکیب هیدروسیکلون می  توان گفت CFU در مقایسه 

با این فن  آوري  ها سیستم مناسب  تری جهت استفاده در سکوهای نفتی است.

نتیجه  گیری
آب تولی��دی هم��راه نفت، جریان پس��ماند مهمی اس��ت ک��ه در فرآیند 

CFU2 خروجیCFU1 خروجیCFU1 ورودی
سکوی نفتی

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

 C6-C9
 Phenol

)میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

 C6-C9
 Phenol

)میکروگرم بر لیتر(

OiW
)میلی  گرم بر لیتر(

 C6-C9
 Phenol

)میکروگرم بر لیتر(

--9/81/41229/9Barge
)یک مرحله(

1/10/4130/5250/4NCS Field 1

0/80/12/20/2120/3Snorre A

0/90/81/90/9101/6Troll B

134126433844
 UKCS Field 3 9/2399/2381568

2/81/23/11/2113Troll C

--7/33326/8
)یک و دو مرحله 

)CFU

Gullfaks B موجود 1/11/4
نیست

موجود 
نیست

232/9

150/03964344072Heidrun

C6-C9 Phenol  6  جداسازی تركیبات  

  7  مقایســه عملکرد CFU با C Tour، Crude sorb و MPPE در 
جداسازی اجزای آروماتیک

درصد جداسازی
نوع 

فن  آوري
سکوی 

نفتی
OiWBTEXPAH 6-4PAH 3-2Naphthalenes

 C6-C9
Phenol

961499999595 Crude
sorbEkofisk

91120 -25090908060C TourStatfjorB

88-72808565C TourEkofisk

509099989880MPPEAsgardA

96888370500CFU NCS
Field 1

918481696050CFUTroll B

763468614158CFUTroll C
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تولی��د نفت و گاز به  وجود می  آید و داراي غلط��ت زیادي از هیدروکربن  ها 
و نمك  های مختلف اس��ت. جهت کاهش آالینده  ه��ا از آب تولیدی، انواع 
روش  ها بررسي شده  اند. ترکیبات BTEX، هیدروکربن  های پلی  آروماتیکی و 
فنول  ها از جمله مهم  ترین موادی هستند که در آب تولیدی تصفیه می  شوند. 
در شرکت  های مختلف دنیا فن  آوري CFU با ترکیب مواد شیمایی مناسب، 
در مقایس��ه با روش  هایی مثل ترکیب هیدروس��یکلون و گاززدا، سانتریفیوژ، 
C Tour، MPPE و ...، به  عن��وان روش برت��ر جه��ت تصفی��ه  ي آب تولیدی 
در س��کوهای نفتی آزمایش، اجرا و معرفی ش��ده است. از جمله مزایای این 

فن  آوري می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
 با اس��تفاده از فن  آوري CFU، کمبود فضا در سکوهای دریایی برطرف 
شده است. ضمن اینکه هزینه  های اولیه و هزینه  های عملیاتی آن نیز  نسبت به 

روش  های قدیمی کمتر است.
 تطابق فن  آوري CFU با ش��رایط عملیاتی مختلف و عدم  حساس��یت آن 
به نوس��انات مختلف از دیگر مزایای آن اس��ت. هرچند ممکن اس��ت سایر 
روش  های مورد استفاده در برخی متغیرهاي جداسازی از فن  آوري CFU بهتر 
عمل کند ولی با اصالح آن و ش��رایط عملیاتی آن، این نقیصه نیز قابل  جبران 

است.
 میزان غلظت نفت در آب همراه توس��ط فن  آوري CFU جهت تخلیه به 
دریا در س��کوهای مختلف نفتی به کمتر از 10ppm نیز رسیده که خود دلیل 
مهمی بر اس��تفاده  ي بیش از پیش ش��رکت  های نفتی از این فن  آوري جهت 

جلوگیری از مشکالت زیست محیطی است.
از س��وي دیگر فن  آوري CFU مثل س��ایر سیس��تم  های مورد اس��تفاده 
آنه��ا  از جمل��ه  ي  نی��ز دارد ک��ه  معایب��ی  تولی��دی،  در تصفی��ه  ي آب 
می  ت��وان ب��ه عدم  کارک��رد مناس��ب در تصفی��ه  ي پس��آب  های ورودی با 
 دماه��ای خیل��ی زیاد، حساس��یت اندک نس��بت ب��ه لرزش س��کو و عدم 
کارایی مناس��ب در آبهای تولیدی ورودی ب��ا غلظت  های خیلی زیاد نفت 

اشاره کرد.
ب��ا توجه به اینکه ویژگی  های آب تولیدی یك میدان نفتی از یك چاه به 

MPPEC TourCrudeیک مرحله CFUمتغیر
Sorb

Hydrocyclon
and degaserCentrifuges

موجود نیست30موجود نیست6428,2سطح مورد نیاز )مترمربع(

موجود نیستموجود نیستموجود نیست3,3101,8ارتفاع )متر(

حساسیت به

حساسحساسحساسحساسحساسپایینلجن نفتی

حساسحساسحساسحساسحساسپایینجامدات

حساسحساسحساسحساس-عدم وجود نوسانگاز

موجود نیستحساسحساسحساسحساسكمتغییرات جریان

9990906560-9050درصد جداسازی نفت در ّآب

BTEX  موجود نیستموجود نیست11زیاد8090درصد جداسازی

PAH  موجود نیستموجود نیست70998595درصد جداسازی

Phenols موجود نیستموجود نیست10506090درصد جداسازی

دارای محدودیتزیادزیاددارای محدودیتزیادزیادانعطاف  پذیری عملیاتی )كارایی(

زیادزیادتقریبًا زیادتقریبًا زیادزیادخیلی كمهزینه  ي اولیه

زیادكمزیادتقریبًا زیادزیادخیلی كمهزینه  ي عملیاتی

  8  مقایسه  ي كلی بین CFU و سایر فن  آوري  های مورد استفاده در سکوهای نفتی مختلف

Troll B 9   درصد جداسازی تركیبات مختلف روی

١۶ 
 

  
 C6-C9 phenol  غلظت نفت در آب و -8شكل

  
در اين سكو از . نشان داده شده است 9-شكلدر  Troll Bروي سكوي نفتي  ءدرصد جداسازي هركدام از اجزا

CFU است شدهدومرحله استفاده  و طيصورت سري   به.  
  

  
 Troll B روي مختلف درصد جداسازي تركيبات -9شكل

 
  ها  آوري  فن سايربا  CFU ي  از مقايسه نتايج حاصل - 9

%
 re

m
ov

al

OIW

Naphtalenes

2 - 3 ring PAHs

4 - 6 ring PAHs
BTEXs

C0-C3 Phenols

C4-C5 Phenols

C6-C9  Phenols

CFU1 CFU2 Over CFU1 + 2
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چاه دیگر و حتی در طول عمر یك چاه خاص بس��یار متفاوت است در حال 
حاضر فن  آوري CFU به  عنوان مناس��ب  ترین سیس��تم تصفیه معرفی می  شود. 
ولي ممکن است این فن  آوري تا دهه  های آتی اعتبار خود را از دست بدهد.

بنابراین ضروري اس��ت جهت اصالح آن و توسعه  ي سایر فن  آوري  های 
تصفیه  ي آب تولیدی جهت تطابق با شرایط جدید، تحقیقات بیشتري انجام 

گردد.

       پا نویس ها
1. Produced Water
2. Compact Flotation Unit
3. Fettke
4. Water Coning
5. C-Tour

6. Epcon
7. Hydro phobic
8. Flocculant
9. Zero Discharge
10. Norwegian Petroleum Directorate

11. Environmental Impact Factor
12. Benzene, Toluene, Ethylbenzene, 
Xylene
13. Decousse
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