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مقدمه 
نمك زدايــي، اولين مرحلــه در پااليش نفت خام 
است كه در اين فرايند تركيبات نامطلوب قبل از ورود 
به واحد اصلي از نفت خام تفكيك مي شوند. عمل اصلي 
يك دستگاه نمك زدا1 تفكيك نمك و آب از نفت خام 
است. عالوه بر نمك و آب بايد ديگر مواد زائد موجود 
در نفت، همچون گل و الي، زنگ و... نيز جدا شــوند؛ 
زيــرا اين مــواد مي تواننــد باعث خوردگــي و خرابي 
دســتگاه، جرم گرفتگي و خوردگي لوله ها، تأسيسات، 
پمپ ها و ساير تجهيزات فرآيند شوند. همچنين قطرات 
پراكندة آب نمــك در نفت خام،  اثر كاتاليســت ها را 
خنثي مى كند. جداســازي امولســيون آب در نفت از 
نظر صنعتي و همچنين حفظ محيط زيست بسيار اهميت 
دارد. دستگاه نمك زدا اصلي ترين منبع فاضالب در يك 
پااليشگاه است؛ بنابراين ازبين بردن آب و نمك معلق از 
نفت خام داليل تجاري دارد. جداسازي آب و نمك از 
نفت خام، نيازمند انرژي است كه مي توان آن را با استفاده 

از استخرهاي خورشيدي تأمين كرد.
اســاس كار يك اســتخر خورشــيدي كــه براي 
ذخيره ســازي انرژي خورشيدي استفاده مى شود، يك 
ناحيــة گرادياني- چگالي پايدار اســت كه روي ناحية 
چگالي ذخيره ساز كه از نظر شــوري و دما يكنواخت 
است (الية آميخته)، قرار مي گيرد. اين ناحية گرادياني از 

حركات همرفتي كه باعث انتقال انرژي به طرف سطح 
استخر و اتالف آن مي شود، جلوگيري مى كند و باعث 
ذخيره شــدن اين انرژي در الية ذخيره ساز كف استخر 
مي شود و به اين ترتيب مي توان از اين انرژي ذخيره شدة 

خورشيدي استفاده كرد.

فرآيند نمك زدايي از نفت خام 
نفت خامي كه از چاه هاي نفت استخراج مي شود، 
به خصــوص در مواقــع برداشــت از قســمت انتهايي 
ظرفيــت موجود در چاه هــاي نفت، بيش تــر مقداري 
آب نمك به صورت ذرات پراكنده دارد كه اين مقدار 
با نزديك شــدن به عمق چاه بيشتر مي شود. اطراف اين 
ذرات پراكنده (آب)، فاز پيوسته نفت حلقه زده است كه 
به اين مخلوط، امولسيون «آب در نفت» گفته مي شود. 
بيشتر نفت خام هاى كلريدهاي سديم و منيزيم، اندكي 
سولفات، سليس و اكسيدهاي آهن دارند. تقريباً در همة 

پااليشگاه ها به نمك گيري از نفت خام اقدام مي شود.
به طورعام براي نمك زدايي الزم است، به طريقي 
ذرات آب نمــك را در مجاور هم قرار داد و به صورت 
ذرات بزرگ تر كه قابليت ته نشين شدن دارند، درآورد و 
درنهايت با توجه اينكه آب به دليل سنگيني در مقايسه با 
نفت در زير نفت جمع مي شود، نفت را از آب جدا كرد. 
اين امر با روش هاي مختلف صورت مي گيرد و استفاده 

از مواد شــيميايي نيز امري الزامي اســت. عمومي ترين 
روش جداســازي آب و نمك، حــرارت دادن به نفت 
است؛ سپس با امولسيون كردن نفت خام با مواد شيميايي 
و تزريــق آب، مواد زائــد را از نفت خام جدا مي كنند. 
افزودن مواد شيميايي، به خصوص باعث مي شود ذرات 
آب با يكديگر، جمع و آنقدر بزرگ شوند كه بتوانند 
در مخلوط آب و نفت رســوب كنند، نمك ها در آب 
شستشودهنده حل مى شود، سپس در مخزن جداكننده، 
آب و نفت از هم جدا مي شــوند. اين جداشدن يا بر اثر 
افزودن مواد شيميايي شكننده امولسيون صورت مي گيرد 

يا با ايجاد يك ميدان الكتريكي با پتانسيل باال. 
در فرآيند نمك گيري ابتدا نفت براى اينكه به سطح 
ويسكوزيته مطلوب برسد با استفاده از مبدل هاي گرمايي 
كه گرماي موردنياز خود را از استخر خورشيدي تأمين 
مي كنند، گرم و بعد درجة حرارت با فشار بخار مادة خام 

مصرفي محدود مي شود.
مقدار درصد آب شستشو كه با كنتور اندازه گيري 
مى شود و در جلو دستگاه قرار دارد، عاملي است كه به 
حل شــدن نمك ها و رسوب ها كمك مي كند. درصد 
آب مصرفي شستشودهنده و دماي عمليات به چگالي 

نفت خام بستگي دارد كه در جدول1 آمده ا ست.
 يادآور مي شــود، مطالب ذكرشده جنبة عمومي 
و كلــي دارد و عمليات مربوط بــه نمك زدايي و نحوة 

تأمين انرژي فرايند نمك زدايي از نفت خام با 
بهره گيري از استخر خورشيدي

محمد افتاري1  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك تبديل انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
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طراحي كارخانه هاي مربوطه بســيار گسترده است، اما 
به طورعام مي توان گفــت، همة اين عمليات دو مرحله 
دارد، آبگيــري و نمك زدايي كه در اين فرآيند انرژي 
موردنيــاز خود را از انرژي خورشــيدي و با بهره گيري 
از اســتخرهاي خورشــيدي تأمين مي كنــد. با توجه به 
موقعيت جغرافيايي ايران و همچنين قرارگيري بيشــتر 
مناطق نفتخيز كشور در معرض نور بسيار عالي خورشيد، 
مي تــوان از اين نعمــت خدادادي به نحو بســيارخوبي 
حتي در حوزه هــاي مختلف پااليش نفت كه در اينجا 
فقط به فرايند نمك زدايي آن اشــاره شــد، اســتفاده و 
بدين ترتيــب مي توان در ميادين انــرژي نيز در مصرف 
انرژي صرفه جويي كرد و از انرژي هاي نو، به ويژه انرژي 

رايگان خورشيد، بهرة كافي برد. 
در ادامــه به روش عملكرد سيســتم هاي اســتخر 
خورشــيدي كه موضوع ايــن مقاله اســت، پرداخته و 

مشخصات آن نيز تبيين مى شود.

استخر خورشيدي
فنّاوري استخرهاي خورشيدي يكي از روش هاي 
نســبتاً سادة استفاده از انرژي خورشيدي است كه براي 
ذخيره و اســتفاده از انرژي هاي گرمايي خورشيد ابداع 
شــده و كاربردهــاي متنوعي دارد. بــراي اولين بار در 
1958، ئگنر ردلف بلوخ و دكتر هري تابور طرح يك 
استخر خورشــيدي آب نمك صنعتي را تهيه كردند و 
اين فنّاوري قابل اجرا شــد. لوســين برونيكي، توربين 
حــرارت پايين از گازهــاي آلي را ابــداع و در 1965 
شــركتي را براي ســاخت و فروش اين گونه توربين ها 
تأســيس كرد. با اين توربين بود كــه گرفتن انرژى از 
اســتخرهاي خورشيدي امكان پذير شــد؛ به طوري كه 
در 1981، 3000 دســتگاه آن در 43 كشــور جهان در 
سخت ترين شرايط بدون مشــكل كار كرده اند، براى 
نمونه شركت نفت آالســكا تاكنون حدود 30ميليون 
ســاعت بهره برداري كرده است. شــركت برونيكي و 
بنياد تحقيقــات علوم امريكا موفق شــدند با همكاري 
يكديگر اولين نيروگاه آزمايشي استخرهاي خورشيدي 

آب نمك (Ein Bokek pilot plant) را بسازند. 
 در 1975 نيــز گروه تحقيقاتي پروفســور هاوارد 
بريانت، توانســت در دانشــگاه نيومكزيكو اولين نمونة 
اســتخرهاي آب نمك خورشــيدي دو اليه را بســازد 
كه اســتخري بود، به قطر 15متر و به عمــق 2/5متر در 
عميق ترين نقطه. براى جمع آوري انرژي خورشــيدي 

بيشتر، ديواره هاي اين استخر زاوية 34درجه با افق دارند. 
در استخر گروه بريانت، درحالي كه تغيير درجة حرارت 
در الية زيرين استخر كمتر از 1/5درجة سانتي گراد بود، 
اختالف درجة حرارت محيط در هواي خارج 15درجة 
ســانتي گراد در شبانه روز را نشــان مي داد. بررسي ها و 
مطالعات اين گروه نشان داد، حتي اگر يك هفته هم بر 
اثر ابري بودن هوا، آفتاب به استخر نتابد باز هم حرارت 
كف استخر ثابت مي ماند، حتي وقتي روي استخر براي 
مــدت دو هفته يخ بســت، حرارت طبقــات زيرين در 
شبانه روز فقط 0/4درجة ســانتي گراد تغيير مي كرد. با 
اخذ حرارت از استخر ابداعي گروه تحقيقاتي پروفسور 
بريانــت، اين امكان پيدا شــد كه نيازهاي گرمايشــي 
يك خانه با 185مترمربع زيربنا (قابل استفاده براي يك 
خانوادة پنج نفري) برآورده شــود. دماي كف استخر به 
106/5درجة ســانتي گراد نيز رسيد كه براي پخت وپز 
استفاده مى شد. در انگلستان آزمايش مشابهي شد و نشان 
داد گرماي موردنياز ساختماني با همان زيربنا را مي توان 
به راحتي تأمين كرد. براساس نظر بريانت، هزينة حرارت 
توليدي از اســتخر آب نمك با هزينة كيلووات ساعت 

انرژي حاصل از گاز يكسان بود.

اصوالً دوگونه استخر خورشيدي آب نمك دارد: 
دو اليــه اي و چند اليــه اي. اگر آب يك اســتخر (يا 
درياچه كوچك) شــور و بي حركت باشــد و مدت ها 
مقابل آفتاب قرار گيــرد، ازآنجاكه تبخير به طورمداوم 
جريــان دارد، به تدريج اليــه اي از آب گرم پررنگ تر 
(غليظ تر) در سطح استخر تشكيل مى شود. كه به دليل 
وزن خود به آهســتگي به طرف پايين حركت مى كند 
و در ته استخر جمع مي شود. اگر قطر الية اخير آب كه 
گرم تر و شــورتر است به 1متر برسد و به نحوي از ميل 
طبيعي آن كه صعود به طرف باالست، جلوگيري شود 
تا اين اليه در جــاي خود ثابت بماند، منبع خوبي براي 
ذخيرة حرارت فراهم خواهد كرد. بنابراين استخرهاي 
دو اليــه به اين دليل چنين ناميده مي شــوند كه دو الية 
آب نمك در آنها، تشكيل و اليه با غلظت كمتر در باال و 
اليه با غلظت بيشتر در پايين در ته استخر جمع مي شود. 
اين اســتخرهاي آب نمكي حتــي در روزهاي ابري نيز 
قادر بــه كار خواهند بود. اســتخر آب نمك دواليه اي 
درواقــع تقليدي اســت از طبيعت؛ اين گونه اســتخرها 
را مي تــوان در نقاط مختلف كرة زمين مشــاهده كرد، 
ازجمله درياچة مدوه در مجارســتان، درياچة ايالت در 

  1    نمونه اي از يك استخر خورشيدي

Temp. CH2O - Volume - %API

115-1253-4API>40
125-1354-730<API<40
140-1507-10API<30

  1    تأثير API نفت در تعيين مقدار درصد آب مصرفى شست و شو دهنده و دماى مورد نياز عمليات
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فلسطين، درياچة اورويل در واشنگتن، درياچة آنتيل در 
ونزوئال، درياچه هاي اروميه، بختگان، هامون و سواحل 

خليج فارس.
بعضــي از ايــن اســتخرهاي خورشــيدي طبيعي 
مي توانند تا 70درجة سانتي گراد نيز گرم شوند، اما درجة 
حرارت طبقة ذخيره (الية پاييني) كه از آن بهره برداري 
مي كنند، معموالً حدود 80 تا 90درجة سانتي گراد باقي 
مي ماند. البته حرارت طبقة ســنگين و داغ اســتخرهاي 
خورشيدي ســاخت دست بشــر به درجة آب جوش و 
حتي به دليل امالح و نمك به بيشتر از آن هم مي رسد؛ 
درحالي كه درجة حرارت آب روي اســتخر به حدود 

25درجة سانتي گراد در موقع كار استخر باقي مي ماند.
  در نوع چند الية اين گونه اســتخرها، چند اليه 
آب و نمك با غلظت هاي متغير بوجود مي آيند و به 
اين ترتيب از خروج جريان هاي همرفت با اختالف 
غلظت اليه هاي آب نمكي جلوگيرى مي شــود. در 
پايين ترين اليه، غلظت نمــك محلول كه مي تواند 
نمك طعام معمولي يا نيترات پتاسيم باشد، با درصدي 
خاص شــروع مى شــود و به تدريج كاهش مي يابد 
تا آنكــه الية بااليــي و آخري بــا آب بدون نمك 
پوشــانده شــود. در تجربة گروه پروفســور بريانت، 
غلظــت پايين ترين اليــه 15درصد بــود و به تدريج 
حدود يك درصد در هر اليه از آن كاســته مي شد. 
در اين اســتخرها، آب در سه ناحيه با افزايش شوري 
ذخيره مي شــود. حداكثــر شــوري در ناحية بااليي 
اســتخر خورشيدي، در حدود شوري آب درياست. 
ضخامــت ايــن ناحيه هر چــه كمتر باشــد عملكرد 
حرارتي استخر بهتر مي شــود، اما به هرحال پيدايش 
اين ناحيه، به دليل عواملي از قبيل اختالط ســطحي 
ناشي از وزش باد يا انتقال نمك از الية زيرين به سطح 
اســتخر خورشــيدي، اجتناب ناپذير است. ضخامت 
معمول الية ســطحي حدود 10 تا 30 سانتى متر است 
كه در «شــرايط حفاظت نشده» به 0/5متر و بيشتر هم 
مي رسد در الية سطحي، به دليل يكنواختي دانسيته، 
حركت همرفتي در عمق صورت مي پذيرد. در ناحية 
وسط چگالي آب، به طورشبه خطي، با عمق افزايش 
پيدا مي كند تا به حداكثر مقدار خود برســد. به دليل 
افزايش چگالي حركت همرفتي در اين ناحيه امكان 
ندارد. عمــق اين اليه حدود 1 تا 1/5متر اســت. در 
الية زيرين كه سنگين ترين ناحية استخر خورشيدي 
است، چگالي آب نمك نســبتاً يكنواخت و در حد 

نزديك به اشــباع اســت؛ بنابرايــن، در ناحية اخير، 
حركــت همرفتي صورت مي پذيــرد. ضخامت اين 

ناحيه متغير است و بسته به نياز تا 2متر هم مى رسد.
 استخرهاي خورشيدي آب نمك نيز همانند ديگر 

منابع انرژي مشكالت خاص خود را دارند ازجمله:
1- استخرهاي خورشيدي معموالً براي گرم شدن 
تــا درجة حــرارت موردنظــر بايد چنديــن هفته در 
معرض نور خورشــيد باشند. اين اســتخرها در مقابل 

  3    دريافت انرژي از استخر خورشيدي

  4    شماتيك نمونه اي از دريافت انرژي از استخر خورشيدي

  2    شماتيكي از يك استخر خورشيدي و نحوة عملكرد آن
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  5    تغييرات درجة حرارت اليه هاي زيرين، سطحي و درجة حرارت محيط در شبانه روز

تغييرات شــبانه روزي حرارت خورشيد عكس العمل 
قابل مالحظه اي نشــان نمي دهند، اما اگــر در نقاطي 
چندين هفته هوا ابري باشد و درجة حرارت هم پايين، 

مشكالتي براي كار آن پديد مي آيد.
2- پركــردن اســتخرهاي چنــد اليــه، به صبر 
و آرامــش عمــل نيــاز دارد تا آنكــه غلظت طبقات 

به طورمجزا تشكيل شود.
3- تيره شدن آب اســتخر بر اثر گياهان آبزي يا 

كثيف شدن آب.
4- مخلوط شدن آب هاي سطح استخر بر اثر باد، 

امواج و حتي غليان سطوح پاييني.
5- تبخير سطحي زياد بر اثر تغليظ شديد آب در 

سطح استخر و از دست رفتن حرارت.
6- اغتشــاش غلظــت آب هــاي ذخيره بــر اثر 

استخراج حرارت.
7- نيــاز به مكانيزم  هاي كنتــرل غلظت و درجة 

حرارت.
8- توليــد گاز در زمين زير اســتخر و باالآمدن 

گازها.
9- نفود آب هاي زيرزميني به داخل استخر.

10- مسئلة انتخاب زمين هايي كه به پوشش بتوني 
احتياج نداشته باشند يا انتخاب پوشش بتوني مناسب.

11- امكان شكستگي كف بتوني و ازدست رفتن 
آب استخر و روش پيداكردن محل آن.

12- انتخاب لوله هاي مناسب براي بيرون آوردن 
حرارت از طبقة ذخيرة گرما.

 در ايران نيز پروژة اســتخر خورشــيدي بررسي 
شده و كارهاي متعددي كه بيشتر جنبة تحقيقاتي داشته 

است، انجام شده كه مي توان به اين موارد اشاره كرد:
- استخر خورشيدي كوچك با گراديان نمك با 
مساحت متوسط 1/8مترمربع در دانشكدة ژئوفيزيك 

دانشگاه تهران
- اســتخر خورشــيدي با گراديان نمك به عمق 
1/08متر و به مساحت 4مترمربع در دانشگاه فردوسي 
مشهد كه در شــكل5 نمودار تغييرات درجة حرارت 
اليه هاي زيرين، ســطحي و درجة حرارت محيط در 

شبانه روز در اين استخر آمده است.

پيشنهاد
امكانات و مزاياي طبيعي در ايران همچون شدت 
باالي تابش آفتاب، وجود نمك و آب شــور فراوان و 
ارزان و ميزان تبخير پايين و زمين رايگان در بسياري از 
مناطق در جزاير و سواحل جنوب يا كويرها و حواشي 
آنها كه بيشــتر مناطق نفتخير ايران را شــامل مي شود، 
سبب شده است ايران جزو كشورهايي باشد كه پتانسيل 
خوبي براي اجراي پروژة اســتخر خورشــيدي دارند؛ 
بنابراين با توسعه و گسترش صنعت انرژي هاي نو بايد 
هر چه سريع تر كاربرد اين نوع كلكتورهاي خورشيدي 
را براى تأمين گرمايش و انرژي موردنياز در صنايع نفت 

و پتروشيمي و پااليش آغاز كرد.

       پانويس
2. desalter1. Mohammad.eftari@gmail.com
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