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تانک ذخیره سازی آب زائد
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ــه  ــف از جمل ــع مختل ــات صنای ــن موضوع ــد، از مهم تری ــآب و آب زائ ــع پس ــأله ی دف ــروزه مس ام
صنعــت نفــت به خصــوص در واحدهــاي  نمک زدایــی اســت. در واحدهــاي مذکــور ضمــن رعایــت 
ــک  ــي تفکی ــراه آن به خوب ــت از آب هم ــت نف ــد الزم ا س ــع آب زائ ــت محیطی دف ــات زیس الزام
گــردد کــه عــالوه بــر صرفــه ی اقتصــادی و حفاظــت از محیــط زیســت باعــث افزایــش طــول عمــر 
چاه هــای دفعــی مي گــردد. در واحدهــاي عملیاتــي مذکــور تدابیــر متعــددي از جملــه جداکننــده ی 
ــل  ــزایي در نی ــر به س ــه تأثی ــه اگرچ ــده، ک ــده ش ــر2 دی ــازن کف گی ــده ی ذرات، مخ دوار، جداکنن
بــه اهــداف دفــع پســآب داشــته امــا موفقیــت خوبــی نداشــته اســت. در ایــن پژوهــش راه حل هایــی 
جهــت بهبــود جداســازی نفــت از آب ارائــه شــده؛ مثــاًل در واحدهایــی کــه فاقــد مخــزن کف گیــر 
ــد اعمــال  ــي در مخــازن جمــع آوری آب زائ ــه ی مشــبک تغییرات ــه ی لول ــا اســتفاده از تعبی هســتند ب
شــده کــه انتظــار مــي رود شــرایط موجــود را بهبــود بخشــد. برخــي راه حل هــاي تکمیلــي در خصوص 
جداســازي کامــل نفــت از آب نیــز وجــود دارد؛ از جملــه القــاء میــدان مغناطیســی کــه اگرچــه در 
ــه تنگناهــاي موجــود در آزمایــش  ــا توجــه ب مراحــل تســت آزمایشــگاهي موفقیت آمیــز بــوده امــا ب

ــدان اشــاره شــده اســت. ــه به صــورت گــذرا ب میدانــي بحــث نشــده و در ادامــه ی مقال

امـروزه توسـعه ی 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 هیدروکربـوري در کشـورهای در حال توسـعه مثل 
ایـران، باعـث شـده بهره بـرداری از چاه هـای 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 پایانه هـا را به دنبـال دارد. بنابرایـن جهـت جلوگیـری از 
ایـن اشـکاالت اقداماتـي جهت جداسـازی آب شـور از نفت خـام انجام 
شـده اسـت؛ بدیـن صـورت کـه نفـت پـس از خـروج از چـاه مسـتقیماً 
بـه جداکننـده ی سـه فـازی ارسـال شـده و بخـش عظیمـی از گاز همراه 
و مقـدار اندکـی آب شـور همـراه آن جـدا می شـود. نفـت تولیـدي در 
واحدهـای بهره بـرداری پـس از طـي مراحـل اولیـه ی فرآورش و سـپس 
مراحـل نهایـی جداسـازی گاز و سـولفید هیـدروژن تثبیـت مي شـود و 
نفـت بـه اصطـالح مـرده جهـت جداسـازی آب شـور و تثبیـت درجه ی 
ارسـال  نمک زدایـی  واحد هـای  بـه  اسـتاندارد  شـرایط  مطابـق  شـوري 
تعلیق شـکن  مـواد  نفـت ورودی،  بـه  ابتـدا  فرآینـد  ایـن  در  می گـردد. 
تزریـق شـده و سـپس دمـای نفـت در کوره هـای حـرارت غیرمسـتقیم 
بـه  سـپس  و  می رسـد  سـانتی گراد  درجـه ی   ۶5 اسـتاندارد  دمـای  بـه 
نمک گیـر برقـی ارسـال می شـوند. در بیـن مسـیر و قبـل از ورود نفت به 
نمک گیـر، آب شستشـو بـه خـط لولـه ی ورودي نفـت تزریق شـده و از 

طریـق شـیرهای اختالف فشـار، آشـفتگي و اختالط جریـان کاماًل انجام 
گردیـده و سـپس نفـت نمکـی بـه نمک گیـر برقی ارسـال می شـود و در 
میـدان الکتریکـي تحـت اختـالف پتانسـیل 23۰۰۰-15۰۰۰ ولـت قـرار 
گرفتـه کـه ایـن اختـالف پتانسـیل باعـث افزایـش قطبیـت ذرات آب و 
افزایـش سـرعت برخـورد قطـرات به یکدیگـر می شـود. در نتیجه ذرات 
کوچک تـر به هـم چسـبیده و بزرگ تـر می شـوند و در اثر نیـروي ثقلي، 
ته نشــین شـده و از نفـت جـدا مي گردنـد. آب و نمـک از طریـق لوله ی 
خروجـي، از ظـرف تفکیک گـر خارج شـده و نفت عاری از امولسـیون 
بـا چگالـی کمتـر در بـاالي ظرف قـرار گرفتـه و بـا خط لولـه ی مجزا به 
مخـزن نفـت هدایت و سـپس بـه مبادي مصـرف پمپاژ مي گـردد ]2و1[. 
در ایـن فرآینـد همـواره مقـدار قابل توجهـي آب زائـد تولیـد مي شـود 
کـه بایـد تمهیـدات الزم جهـت تصفیـه و تزریـق آن بـه چاه هـاي دفعـي 
و به عبارتـي دفـع پسـآب اندیشـیده شـود. بنابرایـن آب زائـد تولیدي در 
ابتـدا وارد مخـزن کف گیـر مي شـود. در ایـن مخـزن بـا تزریـق مـواد 
سـپس  مي یابـد.  کاهـش  پسـآب  همـراه  نفـت  معکـوس،  تعلیق شـکن 
آب زائـد وارد مخـازن دوگانـه ی ته نشـینی3 مي شـود. در ایـن مخـازن 
دیواره هـاي حائلـی وجـود دارد کـه باعـث آرام و یکنواخت شـدن آب 
زائـد شـده و بر اسـاس مکانیسـم ثقلــي، ذرات باقیمانـده ی نفت در آب 
زائـد جـدا مي شـوند. در نهایـت جهـت حـذف ذرات جامـد، آب زائـد 
تولیـدي از فیلترهـاي شـني عبـور کـرده و انتظار مـي رود در ایـن مرحله 
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عـالوه بـر حـذف ذرات جامـد، مقـدار نفـت همـراه آب زائد نیـز تا حد 
اسـتاندارد کاهـش یابـد. آب زائـد تصفیـه شـده در مخـزن مخصـوص 
جمـع آوري شـده و بـه چاه هـاي آب زائـد تزریـق مي گردنـد. امـا در 
برخـی واحدهـاي عملیاتـي، مخـزن کف گیـر وجـود نـدارد و آب زائد 
بـدون جداسـازی و همراه تعلیق شـکن معکوس وارد تانـک جمع آوری 
شـده و سـپس بـه چاه هاي دفعـي تزریق می گـردد. این امـر باعث تزریق 
نفـت همـراه آب در مقادیـری بیشـتر از حد اسـتاندارد بـه چاه های دفعی 

.]3[ می شـود 

1- روش و مراحل تحقیق
که  واحدهایی  یا  مخزن کف گیرند  فاقد  که  واحدهایی  بخش  این  در 

مخزن کف گیر آنها از سرویس خارج است بررسی می شود.
جهت  اگرچه  مي شود  مالحظه  شکل-1  شماتیک  در  که  همان طور 
تصفیه ی پسآب، تعلیق شکن معکوس به آب همراه نفت تزریق می شود 
اما جداسازی آب از نفت نیازمند زمان ماند مناسبی است که این شرایط 
در صورت عدم کارآیی مخزن کف گیر، فراهم نمی گردد و در نتیجه 
آب و نفت همراه آن در مخزن جمع آوری آب زائد، ذخیره و به چاه 
همراه  نفت  وجود  آمارها  برخي  جدول-1  طبق  می شود.  تزریق  دفعی 
آب زائد )در مقیاس ppm( را تأیید مي کند. آمار ارائه شده ی ردیف 
جنوب  میادین  نمک زدایی  واحدهاي  از  یکي  به  مربوط  جدول  اول 
کشور است که مخزن کف گیر واحد مذکور از سرویس خارج است. 

آمار ردیف دوم جدول مربوط به یکي دیگر از واحدهاي نمک زدایی 
به ذکر  است. الزم  نفتي جنوب کشور  میادین  در  فاقد مخزن کف گیر 
است که مقدار استاندارد نفت در آب حداکثر ppm 1۰۰ است. به طور 
کلی به دلیل تفاوت فرآیندهای جداسازی، مقدار نفت مجاز در آبهای 
)الف(  نمک زدایی  واحد  در  مثاًل  بود.  خواهد  متفاوت  تزریقی  دفعی 
مقدار مجاز نمک ppm 3۰ و در واحد نمک زدایی )ب( مقدار تعریف 
شده  ppm 9۰ است. این مغایرت ها بر اساس طراحی واحدهاي عملیاتي 

متفاوت است؛ مثاًل احداث مراحل سایکلون و فیلتر و اسکیمر.

2- ارائه ی راه حل
2-1- راه حل اصلي

برخی عناصر همراه  به دلیل آالیندگی شدید  زائد  تانک ذخیره ی آب 
آب ازجمله اورانیوم کاماًل ایزوله بوده و مسیر خروجی آن فقط به سمت 
نقاط  سایر  به  خروجی  خط لوله ی  هیچ   که  به طوری  دارد.  جریان  چاه 
تخلیه مثاًل گودال وجود ندارد؛ مگر در شرایط عملیاتی خاص که تدابیر 
الزم پیش بینی شده باشد. این امر باعث شده نفتی که در اثر تزریق مواد 
نهایت  در  نباشد.  قابل جمع آوری  آمده،  به سطح  معکوس  تعلیق شکن 
نفت قابل مالحظه ای همراه آب زائد وارد چاه می شود که این امر عالوه 
بر هرزروی نفت، باعث کاهش عمر چاه های دفعی و به دنبال آن افزایش 

نیاز تعمیراتی چاه می گردد.
از طرفي تجمع الیه هاي نفتي در مخزن مذکور، عالوه بر افزایش دفعات 
تمیزسازي مخزن، الزامات نگهداري و تعمیرات صحیح آنرا با مخاطره 
روبرو می کند؛ زیرا عملیات مذکور نیازمند زمان و هزینه ی فراوانی خواهد 
نفت همراه آب و  فنی جهت خارج کردن  راه حل  ارائه ی  بنابراین  بود. 
جلوگیري از تشکیل الیه ی نفتي در تانک ذخیره و ارسال آب مي تواند 
عالوه بر جلوگیري از هرزرفت نفت، از چاه دفعی هم محافظت به عمل 
آورد. به طوري که مي توان با نصب لوله ی 4 یا ۶ اینچ مشبک در ارتفاع 
8۰ درصدی مخزن )نسبت به کف مخزن( مسیر خروجی جداگانه اي براي 
نفت ایجاد کرد تا بدینوسیله تمامی نفت های جمع شده روی سطح آب 
زائد، خارج شده و جهت جداسازی نهایی به گودال جداکننده ی آب و 
نفت ارسال گردد. بدین ترتیب نفت جدا شده پمپاژ و به ورودی کارخانه 

ارسال مي شود و آب زائد به چاه های دفعی تزریق می گردد. نمای کلی واحد نمک زدایی فاقد مخزن کف گیر1

نیمه ی اول نیمه ی دوم تیرنیمه ی اول تیرنام واحد
مرداد

نیمه ی دوم 
مرداد

نیمه ی اول 
شهریور

نیمه ی دوم 
نیمه ی اول مهرشهریور

12۰۰192۰12۰۰۶3۰2۷۰54۰488واحد نمک زدایی )الف(

۷99 )مداوم در بسته18۰۰18۶۰115۰2۰5۰35۰۰واحد نمک زدایی )ب(
سرویس نبوده(

نتایج چهار ماهه ی آزمایش آب زائد خروجی از واحدها بر حسب ppm در سال 11395
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2-2- راه حل تکمیلي
جهـت جمـع آوري کامـل قطـرات نفـت جـدا شـده، مي تـوان از میـدان 
مغناطیسـي اسـتفاده کـرد تـا سـبب کاهـش کشش سـطحی و افزایـش 
گرانروی و چگالی  شـود که این مقادیر اکسـترمم، در میدان مغناطیسـی 

تونلی ۰/5 تسـال بیشـتر از میدان عمودی 1/2 تسـال اسـت ]4[. با اسـتفاده 
از میله ای مغناطیسـی کل محلول درون مخزن مغناطیسـی شـده و سـپس 
بـا نصـب آهنربا در باالی مخزن شـرایط بـرای جداسـازی و جمع آوری 
فراهـم می گـردد. همچنیـن می توان اطـراف لوله ی ورودی بـه مخزن را 
بـا آهنربـا احاطه کرد تا سـیال ورودی بـه مخزن در حیـن عبور خاصیت 

پیدا کند. مغناطیسـی 
اگرچـه ایجـاد یک میدان مغناطیسـي مي توانـد کمک کننده باشـد اما بر 
اسـاس نسـبت حجمـي نفت به آب و امکان سـنجي تغییـر کاربري مخزن 
مذکـور، اسـتفاده از ایـن روش، عدم قطعیت هایـي دربر دارد کـه نیازمند 

بررسي بیشـتری است.

نتیجه گیری
■ اسـتفاده از نتایـج ایـن پژوهـش در رعایـت الزامـات زیسـت محیطي 
ارزشـمندي در اکوسیسـتم هاي سـطح االرضي و تحت االرضي اثربخش 

بود. خواهـد 
■ کامـاًل مشـهود اسـت کـه هزینـه ی نصـب لولـه ی مشـبک نسـبت بـه 

اسـت. ناچیـز  بسـیار  تعمیراتـي چاه هـاي دفعـي و مخـزن  هزینه هـاي 
■ نتایـج نشـان می دهـد که اسـتفاده از میدان مغناطیسـي بـر افزایش بازده 
مؤثر اسـت. الزم به ذکر اسـت که اسـتفاده از آهنربای مغناطیسـی نسـبت 

بـه الکتریکـی ارجحیت داشـته و حفظ جوانب ایمنـی را در بردارد.
■ بـا بهینه سـازی تجهیـزات و اعمـال علـوم کاربـردی در مراحـل میانـي 
فـرآورش می تـوان بـه کارآیـي بیشـتر سیسـتم هاي موجـود نائل گشـت 
و روش مذکـور در خصـوص بهینه سـازي عملکـرد فرآینـد بسـیار مؤثر 

بود. خواهـد 
■ در این پژوهش جزئیات تغییر ساختار مخزن بررسی نشده اما بر اساس 
مانند شیر خودکار، شیر  نیازمند تجهیزاتي  تغییر کاربري  این  بررسي ها 
دروازه ای، نمونه گیر وتعبیه بخش Uشکل است که این امر مورد تأیید 

بازرسي فني و مهندسي فرآیند کارخانه بوده است.

شماتیک تانک جمع آوری آب زائد تا گودال2
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