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چکیده:
زمینه و هدف :مديريت محيطزيستی پساب عمليات استخراج و فراورش نفت خام به دليل حجم و آلودگی قابلتوجه آن ،چالشی جدي در
صنايع نفت بشمار میرود .تخليه اين پسابها به محيط پذيرنده يا استفاده مجدد و بازيابی آنها ،مستلزم تامين استانداردهاي محيطزيستی می-
باشد .بنابراين بررسی روشهاي مختلف تصفيه پسابها از اهميت بهسزايی برخوردار است.
روش بررسی :در اين پژوهش ،فرايندهاي مختلف تصفيه پساب توليد شده در واحدهاي صنعت نفت شامل روش تصفيه مرحله اول ،و مرحله
دوم (روش هاي فيزيکی و شيميايی ) و تصفيه مرحله سوم (روش زيستی) به صورت مروري مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :روش تصفيه مرحله اول بهعنوان پرکاربردترين روش تصفيه ،برپايه اختالف وزن آب ،مواد نفتی و ماسه استوار است و بزرگترين عيب
آن ،عدم قابليت جمعآوري ذرات روغن کوچکتر از  ۰۵۱ميکرون است .روش تصفيه مرحله دوم شامل روش هاي رسوبگيري و شناور کردن
بهوسيله هوا است که بازده آنها براي آبهايی که آلودگی مواد نفتی زياد دارند ،تا  5۵درصد خواهد بود و از جمله معايب اين روشها میتوان
به هزينههاي باالي نگهداري و تامين موادشيميايی آنها اشاره کرد .روش تصفيه مرحله سوم يا تکميلی ،روش زيستی است که بيشترين بازده را
در تصفيه پسابهاي نفتی دارد .از جمله معايب روشهاي زيستی میتوان نياز به تجهيزات برقی و مکانيکی نسبتاً زياد  ،باال بودن هزينهها به
واسطه مصرف انرژي زياد و مشکالت بهره برداري از قبيل ايجاد کف و باال آمدن و حجيم شدن لجن را نام برد.
بحث و نتیجه گیری :بهصورت يک جمعبندي میتوان اظهار داشت که ترکيب روشهاي مرحله دوم يا سوم با روش مرحله اول ،بهعنوان
کارامدترين روشهاي تصفيه در عمليات استخراج و فراورش نفت خام معرفی می شوند.
واژگان کلیدی :پساب نفتی ،تصفيه ،تصفيه زيستی .آلودگی آب.
 -۰استاديار گروه محيط زيست ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران ( مسئول مکاتبات)
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Abstract
Background and Objective: Due to its significant volume and pollution, the extracting and processing of
wastewater from crude oil is a serious challenge in oil industries. The discharge of these wastewaters to
the acceptor environment or to reuse them requires the provision of environmental standards. Therefore,
the study of different wastewater refine methods is of great importance.
Materials and Methods: In this study, the different processes of wastewater refinery produced in oil
industry units included the first, second (physicochemical methods), and third stages of refinery methods
(biological) were studied.
Results: The first refinery stage is used as the most widely used method based on water weight dispute,
oil, and sand, and its biggest drawback is the lack of gathering particles smaller than 150 microns. The
second refinery stage included flocculation and air flotation methods and the efficiency of this method for
water polluted by oil is 95%, and one of the most disadvantages of this method are high costs of chemical
supplies and maintenance. The third refinery stage is the biological method which has the highest
efficiency in wastewater refinery, and disadvantages of this method including high electrical and
mechanical equipment, and also high costs due to high energy consumption.
Discussion and Conclusions: The second and third refinery stages are expensive and one can be stated
that the combination of the second or third method with the first stage is achieved as the most efficient
method in extracting and processing of crude oil.
Keywords: Biological refinery, Water pollution, Oil wastewater, Refine.
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مقدمه
آب بر روي کره زمين به صورت غيريکنواخت توزيع شده است؛

تأمين نياز آب و استفاده از آب حاصل از پساب کارخانهها براي

زيرا که کره زمين يک سياره کامالً هموار نيست .وجود پستیها و

تأمين نيازهاي بشر صورت میگيرد(.)5،4

بلنديها در نقاط مختلف زمين سبب شده است که آب در مناطق

از نگاه ديگر دفع پسابهاي غير تصفيهشده کارخانهها و صنايع

فرورفته آن تجمع يافته و به صورت گسترده درياها ،درياچهها و

مخاطرات بهداشتی زيادي براي جوامع بشر ايجاد میکند .براي

اقيانوسها را به وجود آورد ( .)1بيش از  2۱درصد کره زمين را

کاهش اين خطرات بهناچار طرحهاي تصفيه پساب کارخانهها نيز

آب اشغال میکند و بشر از آغاز آفرينش پی برده که آب

بايد توسعه يابد .بنابراين کاربرد آب حاصل از تصفيه فاضالبها در

بزرگترين و مهمترين عامل حيات است .عليرغم اين که دوسوم

مصارف کشاورزي ،نهتنها می تواند سهمی مهم در تأمين آب

سطح زمين را آب در بر میگيرد ،اما بيش از  52درصد کل منابع

جامعه ايجاد کند ،بلکه بهعنوان راهکاري در حفظ محيطزيست و

آب ،دراقيانوسها و ساير بسترهاي نمکی وجود دارد که براي اکثر

توسعه پايدار نيز مطرح است (.)6

مصارف انسان قابل استفاده نيستند .در اين بين منابع آب شيرين

سيال توليدي چاههاي نفت معموالً بهصورت ترکيبی از گاز ،نفت و

تنها  2/۵درصداز مقدارکل آبها را تشکيل میدهند که همين

آب است .آبِ همراه نفت ،میتواند بهصورت آبِ آزاد و يا قطرات

مقدار آب براي جوابگويی نيازهاي آبی بشر کافی است؛ اما در

ريز معلق پراکنده و يا به هر دو شکل در سيال مشاهده گردد.

حقيقت مشکل از آنجا ناشی میشود که عاملهايی نظير عدم

ازآنجايیکه توليد آبهاي مازاد جزء الينفک عمليات توليد و

مديريت صحيح استفاده از منابع آب ،توسعهيافتگی جوامع،

فراورش مقدماتی نفت خام است ( ،)7بهمنظور جلوگيري از

افزايش بیرويه جمعيت ،تمرکز شديد و نقطهاي جوامع در مناطق

آلودگیهاي محيطزيستی ،حفظ فشار مخزن و ازدياد برداشت از

خوش آب و هوا ،افزايش سطح رفاه و استانداردهاي مصرف آب و

چاههاي توليد نفت ،اين آبها پس از تصفيه مقدماتی در سيستم-

هم چنين پخش نامتوازن زمانی و مکانی منابع آب در کره زمين،

هاي تصفيه واحدهاي نمکزدايی ،مجدداً به چاههاي دفعی که

فشار مضاعفی را بر منابع آب اين کره وارد ساخته است (.)2

براي اين منظور در نظر گرفته شده است تزريق میگردد .مقدار

رشد چشمگير صنايع و کارخانهها در جهان بخصوص در ابتداي

توليد آبهاي شور همراه با نفت در واحدهاي نمکزدايی از نفت

قرن بيستم پاسخی به نياز روزافزون به رفاه و زندگی راحت بوده

خام چشمگير است .اين پسابها به دليل خصوصيات کمی و

است .اين توسعه هرچند که رفاه نسبی و سهولت زندگی را براي

کيفی خاص که شامل نمکهاي محلول باال ( ۵۱تا  ۰2۱گرم در

انسان به ارمغان آورده اما از سويی بهواسطه تهیسازي منابع

ليتر) ،وجود مواد نفتی ،مواد آلی فرار و غير فرار  ،ساير آالينده-

طبيعی و توليد انواع گوناگون زائدات ،حيات انسان را به خطر

هاي مخاطرهآميز براي محيطزيست و حجم زياد است ،مشکل

انداخته است ( .)3ازاينرو منابع آب بالقوهاي در شهرها بهصورت

بزرگی در مجاورت واحدهاي نفتی و محيطزيست اطراف آنها

فاضالب به وجود آمده که پيوسته بر حجم آنها اضافه میشود .به

ايجاد کرده اند ( .)8به دليل وجود امالح محلول در حد فوق اشباع

دليل بحران آب در بسياري از کشورهاي دنيا ،استفاده از آبهاي

و ذرات معلق و عوامل خورنده ،اين پسابها تمايل شديدي به

غيرمتعارف ،ازجمله پساب کارخانهها ،بهتدريج جايگاه مطمئنی در

رسوبگذاري داشته و درصورتیکه بدون تصفيه اوليه به چاه

چرخه مصرف آب بشر پيدا کرده است .همچنين در نزد کشورهاي

تزريق گردد ،ممکن است با گذشت زمان باعث گرفتگی مسير

توسعهيافته ،با وجود رشد بهداشت عمومی ،تالش گستردهاي براي

جريان در لولههاي جريانی سطحاالرضی و يا دهانه چاه شده و يا
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موجب خوردگی لولههاي جريانی و در نتيجه نشت پساب به

بستگی دارد .همانطوريکه قبالً اشاره شد عملکرد اين نوع

محيط گردد()8؛ بنابراين در اين پژوهش به تشريح روشهاي

جداکنندهها بر پايه اختالف وزن آب ،مواد نفتی ،شن و ماسه است

گوناگون جداسازي آب از نفت در واحدهاي استخراج و فراورش

و در آن بخش مهمی از مواد نفتی موجود در آب بهصورت ذرات

نفت کشور پرداخته شده است.

معلق بهطرف سطح آب باال آمده و لجن ،شن و ماسه در کف

روشهای تصفیه پساب عملیات استخراج و فراورش نفت

کانالها تهنشين میشود ( .)13نفت جداشده در سطح آب

خام

بهوسيله پاروهاي نفتروبی که بهطور افقی حرکت میکنند به

بر اساس مرور منابع ،روشهاي تصفيه به سه دسته اصلی تقسيم-

بخش خروجی رانده میشود .در حوضچههاي  APIکارخانههاي

بندي میشوند .دسته نخست روشهايی که از اختالف وزن

قديمی اين تسهيالت وجود ندارد و حرکت اليه مواد روغنی به

مخصوص مواد نفتی و آب استفاده نموده و به کمک وسايلی مثل

سمت خروجی بهصورت طبيعی انجام نمیشود و اينيک مورد

همزن ۰و نفتروب ،2مواد نفتی را از آب جدا مینمايند .دسته دوم

نقص در جداکنندههاي مذکور محسوب میشود .همچنين اين

روشهايی هستند که در آنها با افزودن مواد شيميايی ،بخش

حوضچهها در کف ،لجنروب ندارند و اين عمل برحسب نياز و در

مهمی از مواد نفتی و نيز مواد معلق موجود در پسابها گرفته

صورت فراهم شدن شرايط قطع جريان ورودي بعد از چندين سال

میشود و دسته سوم روشهايی است که هوا و يا اکسيژن به

و اخذ مجوز بسته شدن کارخانهها براي مدت موردتقاضا ،بهصورت

پسابها دميده میشود تا به خاطر واکنشهايی که به وجود می-

دستی و با استفاده از تجهيزات مکانيکی انجام میشود که اين نيز

آيد ،از مقدار اکسيژنخواهی زيستی ( )BODو اکسيژنخواهی

يک مورد عيب در اين جداکنندهها است .اين نوع جداکننده ها

شيميايی ( )CODکاسته شود (.)9-11

براي جداسازي ذرات روغن با اندازهي بزرگتر از  ۰۵۱ميکرون

روش تصفیه مرحله اول

طراحی شدهاند و هر عاملی که درصد ذرات روغن کوچکتر از ۰۵۱

در صنايع نفت ،روشهاي تصفيه مرحله اول ،بهعنوان رايجترين و

ميکرون را افزايش دهد کارايی جداکننده را تحت تأثير قرار

پرکاربردترين روشهاي تصفيه پساب شناخته میشوند و کمتر

خواهد داد .آب شور و مواد قليايی از جمله مواردي هستند که

تأسيسات نفتی هست که آب آلوده حاصل از فراورش نفت را بی-

سايز قطرات روغن را تغيير داده و ذرات معلق روغن را پديد می

آنکه با اين روشها تصفيهشده باشد به محيط اطراف رها نمايد

آورند (.)۰۰

( .)12از ميان اين روشها ،روش بهکارگيري دستگاههاي

روش تصفیه مرحله دوم

جداکننده نفت از آب که  API Separatorخوانده میشود بيش

اگر آب بهدستآمده از جداکنندههاي نفت از آب ( API

از همه استفاده میشود .اين نوع جداکنندهها از دو يا چند کانال

 )Separatorاز ديدگاه قوانين محيطزيست قابلقبول نباشد از

موازي تشکيلشدهاند .آب آلوده از يکسوي اين دستگاه وارد شده

روشهاي تصفيه نوع دوم و يا نوع سوم که در حقيقت عملياتی

و مدتی بهصورت نيمه راکد در آن باقی میماند .زمان ماندن آب

تکميلی هستند استفاده میشود .روشهاي تصفيه مرحله دوم
3

4

در دستگاه از مهمترين عوامل مؤثر در طراحی اين نوع جداکننده-

شامل روش رسوبگيري و روش شناور کردن بهوسيله هوا است

ها است و مقدار آن به ميزان تصفيه مورد نياز و عوامل اقتصادي

(.)14-15

1- Mixer
2- Skimmer

3- Flocculation
4- Air Flotation
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روش رسوبگیری

تصفيه پساب هاي نفتی دارد .در نتيجه استفاده از اين روش از

اين روش براي آبهايی بکار برده میشود که مقدار آن کم است و

ميزان مواد اکسيژنگير ونيز از رنگ و طعم آب کاسته میگردد.

بر پايه افزايش نمکهاي فريک ۰يا نمکهاي آلومينيم است .روش

چنانکه در برخی از موارد آب بهدستآمده از تصفيه مرحله سوم

کار چنين است که مقداري از اين نمکها را (صد ميلیگرم براي

را پس از کلرينه کردن میتوان دوباره براي مصارف شهري بکار

هر ليتر آب) در يک  pHمناسب ميان  2تا  5/۵به آب میافزايند.

برد ( .)۰۰بازده اين عمليات چنان است که میتوان مقدار فنل

اين نمکها به شکل گلولههاي هيدروکسيد به کف حوضچه

موجود در آب آلوده پااليشگاهها و تأسيسات نفتی را تا 55/5

دستگاه رسوب پيدا میکنند و در اين حرکت ذرات نفتی را نيز با

درصد BOD ،را تا  5۱درصد و  CODرا تا  2۱درصد کاهش

خود میبرند .کنترل  pHدر اين عمليات با افزودن اسيد

داد .اساس اين روش تبديل مواد آلی و زنده به گازهاي فرار و آب

سولفوريک با آهک انجام میگردد .ازآنجايیکه در اين عمليات

است .دستگاههايی که برپايه اين روش عمل میکنند عبارتاند از:

مواد شيميايی بسياري مصرف میشود بکار بردن براي آبهاي

حوضچههاي اکسيداسيون زيستی ،لجنهاي فعال و صافیهاي

آلودهاي که مقدارش زياد است ،مقرونبهصرفه نيست (.)۰4،۰0

چکاننده معايب روشهاي تصفيه مرحله سوم عبارتند از :نياز به

روش شناور کردن بهوسیله هوا

تجهيزات برقی و مکانيکی نسبتاً زياد و در نتيجه افزايش واردات و

روش ديگر براي جدا کردن مواد معلق آز آبهاي آلوده ،شناور

ارزبري در مقايسه با ساير فرايندهاي تصفيه ،باال بودن هزينههاي

کردن ذرات معلق در هوا است .در اين روش هوا با فشاري برابر 2

راهبري به واسطه مصرف انرژي بيشتر در طول سالهاي بهره-

تا  4اتمسفر ،به آب دميده میشود .پيش از اينکه آب به مخزن

برداري ،مشکالت بهرهبرداري از قبيل ايجاد کف ،حجيم شدن

شناور ساز وارد شود بهطور ناگهانی فشار هوا ،کاهش داده میشود

لجن ،باال آمدن لجن ،رشد پراکنده دسته ها و همچنين مقاوت

و درنتيجه حبابهاي کوچک بسياري از هوا تشکيل میگردد که

کم در برابر شوک آلی و هيدروليکی(..)۰4

ضمن باال آمدن ،مواد نفتی معلق را نيز با خود شناور کرده و به

حوضچههای اکسیداسیون زیستی

سطح آب میآورد و در نتيجه اين مواد از آب جدا میشود

در اين روش آب آلوده براي مدتی در حوضچههاي بزرگی باقی

( .)۰۰،۰2اين روش نهتنها میتواند مقدار مواد معلق را کاهش

میماند .در اين مدت اکسيژن موجود در هوا يا اکسيژن

دهد ،بلکه مقدار اکسيژن مورد نياز زيستی ( )BODرا نيز کاهش

بهدستآمده از فتوسنتز برخی گياهان موجود در آب ،بخش

میدهد .بازده اين روش براي آبهايی که آلودگی مواد نفتی در

مهمی از مواد آلی را اکسيد کرده به گازکربنيک و آب تبديل می-

آن زياد است تا  5۵درصد خواهد بود ( .)۰۰از جمله معايب اين

کند .اين عمليات بايد در دماي بيشتر از  ۰۵درجه سانتیگراد

روش میتوان به هزينههاي نگهداري سيستم ،افزايش فشار،

انجام شود .عمق حوضچهها نيز نبايد از يک متر بيشتر باشد و اگر

هزينههاي مواد شيميايی ،هزينههاي تعمير و نگهداري

هواي اضافی بهطور مصنوعی به درون اين حوضچهها دميده نشود،

کمپرسورها و سيستم لولهکشی آن اشاره کرد.

زمان توقف آب را میتوان به  3روز کاهش داد .اين روش بااينکه
ارزانترين روش زيستی است ،به سبب نياز به فضاي وسيع براي

روش تصفیه مرحله سوم
اگر ميزان تصفيه آب در روشهاي مرحله اول و دوم کافی نباشد،

کندن حوضچههاي کمعمق و توقف زياد آب در آنها ،چندان

از روش تصفيه زيستی استفاده میشود که بيشترين بازده را در

مورداستفاده قرار نمیگيرد (.)۰4

1- Ferric salts
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لجنهای فعال

شناورسازی با هوا

اين روش بر پايه واردکردن آب آلوده به درون مخزنی که در آن

در اين روش جداسازي از طريق وارد کردن حباابهااي رياز گااز

مواد سلولزي فعال وجود دارد ،قرار داشته و هوا بهوسيله يک

(معموالً هوا) به داخل فاز مايع صورت میپذيرد .حبابهاي هوا به

دمنده يا جاروهاي گردان بهطور پیدرپی به سطح بخش فعال

ذرات جامد میچسبد و نيروي شناوري مجموعه ذره و حبابهاي

دميده شده ،کنش و واکنش تبديل مواد آلی موجود در آب به

گاز بهقدري زياد است که سابب صاعود ذره باه ساطح مایشاود.

گازکربنيک با سرعت انجام میشود .مواد آلی مرده در سطح آب

صعود ذرات با چگالی کمتر از مايع (مانند روغن محلول در آب) را

جمع شده و آب تصفيهشده از بخش زيرين مخزن بيرون میآيد.

نيااز ماایتااوان بااا اياان عماال تسااهيل کاارد .باهطااورکلی فرآينااد

بازده اين روش زياد است چنانکه براي مدت توقف پنج ساعت،

شناورسازي از چهار مرحله اساسی تشکيل میشود که عبارتاند از

حدود  2۱در صد از  BODو براي  ۰۱ساعت حدود  5۱درصد

 )۰توليد حباب در پساب روغنی )2 ،برخورد بين حبابهاي گاز و

 BODآب کاهش میيابد ،ولی اين روش ازنظر اقتصادي گران

قطرات روغن شناور در آب )3 ،چسبيدن ذرات روغن باه حبااب-

تمام میشود (.)۰4

هاي گاز و  )4صعود مجموعه هوا-روغن به سطح آب يعنی جاايی

صافیهای چکاننده

که روغن و ذرات جامد معلق همراه آن ،جمعآوري میشوند (.)2۱

اين دستگاه از يک مخزن سيمانی با کف مشبک که از سنگ و

شناورسازی توسط جریان الکتریکی

زغال يا مواد پالستيکی پر شده ،تشکيل گرديده است .آب آلوده از

اين فنّاوري روش ديگري از شناورسازي است کاه موجاب ايجااد

باال وارد مخزن شده و هوا از کف مخزن بهوسيله دمندههايی قوي

حبابهااي کوچاک گااز ناشای از الکترولياز آب و تجزياه آن باه

از جهت مخالف به درون آب دميده میشود .فعلوانفعاالت

اکسيژن و هيدروژن میشود .هنگامیکه جريان پساب خروجی در

شيميايی روي سطح سنگها و يا مواد موجود در مخزن انجام

ميان دو الکترود قرار میگيرد به علات ايجااد جرياان الکتريکای،

میگيرد .سرعت آب به نوع صافی بستگی دارد .بازده اين روش

ذرات به هم چسبيده و لختههاايی را تشاکيل داده کاه هماراه باا

تقريباً برابر روش لجن فعال است با اين تفاوت که کار تصفيه

حبابهاي ايجااد شاده در ساطح جماع و توساط کافروبهاا از

تندتر صورت میگيرد .بر اساس پژوهشهاي جديد میتوان بجاي

سيسااتم خااارج ماایشااود .پارامترهاااي عمااده مااؤثر  ،pHنااوع

سنگ ،شن و زغال از مواد پالستيکی چون  PVCاستفاده کرد

الکتروليت ،چگالی جريان و زمان ماند پساب هستند (.)۰۰
2

(.)۰2

شناورسازی با هوای محلول

روشهای تصفیه فاضالبهای آغشتته بته روغتن و متواد

شناورسازي با هواي محلول ،معموالٌ بعد از جداکننده ثقلای قارار

هیدروکربنی پاالیشگاهی

میگيرد و با استفاده از مواد شيميايی و شناورسازي ،روغانهااي

واحدهای تصفیه فیزیکی

امولسيونی جدا میشوند .اين سيستم از پمپ ايجاد فشار ،سيستم

۰

تزريق هوا ،مخزن اشباعسازي ،شير فشارشکن ،مخزن شناورسازي

آشغالگیری

آشغالگير ابزاري است که در ابتداي ورود به تأسيسات تصفيهخانه

و سيستم افزايش مواد شيميايی تشکيل شده است (.)۰2

قرار میگيرد تا مواد درشت جامد فاضالب که در واحدهاي پايين-
دستی مشکل ايجاد میکند ،را از آن حذف نمايد (.)۰5
1- Screening

1- Dissolved Air Flotation
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روشهاي تصفيه پساب عمليات استخراج و....

واحدهای تصفیه حرارتی

عناوين تجاري مختلف در دنيا فروخته میشوند .عملکرد اين مواد

اين نوع تصفيهکنندهها بسته به نوع کاربرد به حارارت مساتقيم و

به گونهاي است که باعث میشاوند غشااء ناازک اطاراف قطارات

حرارت غيرمستقيم تقسيمبندي میشوند .در تصافيهکننادههااي

امولسيونی آب پاره شود .البته بايد توجه داشت که تزريق بيش از

نوع حرارت مستقيم انتقال حرارت از طريق تماس مستقيم سايال

حد اين مواد ،باعث توليد مواد امولسيونی جديد میشود ،که بعدها

با محفظه آتش صورت مایگيارد .ايان ناوع تصافيهکننادههاا در

در فرايند تصفيه پساب مشکالت فراوانی ايجااد مایکناد .لاذا در

مقايسه با نوع حرارت غيرمساتقيم تواناايی تصافيه کاردن مقادار

تعيين نرخ تزريق اين مواد بايد محاسبات دقيقای صاورت بگيارد.

بيشتري از نفت خام را با مصرف سوخت کمتري دارند .در تصفيه-

اگر امولسيونهاي تشکيل شده ،ضعيف باشاند تنهاا باا نيروهااي

کنندههاي حرارتی غيرمستقيم ،باه دليال عادم تمااس مساتقيم

مکانيکی میتوان آنها را خنثی کارد و عمال ائاتالف را انجاام داد

امولسيون نفت خام با محفظه آتش ،از مقدار خاوردگی و رساوب-

(.)2۵

گيري کاسته شده و همچنين خطرات آتشسوزي و انفجار کمتار
است (.)22

نتیجهگیری

واحدهای تصفیه الکترواستاتیکی

مديريت محيطزيستی پساب عمليات استخراج و فراورش نفت

با توجه به اينکه سرعت تهنشينی قطرات آب در اثار نياروي ثقال
کم است ،از تصفيهکنندههاي نوع الکترواساتاتيکی اساتفاده مای-
شود .همچنين ازآنجايیکه میبايستی نفت ورودي اين دستگاههاا
گرم باشد ،ابتدا نفت ورودي توسط پيشگرمکن ،گرم میشود و يا
حتی ممکن است خود نمکگيرها مجهز به پيشگرمکن باشند که
اصطالحاً به آنها تصفيه کنندههاي الکترواستاتيک حرارتای مای-
گويند .اين نوع تصفيهکنندهها در مقايساه باا تصافيهکننادههااي
حرارتی ازنظر اقتصادي باصرفه هستند و با توجه به اينکه قادر باه
حذف قطرات ريز آب از نفت خام میباشند ،براي خارج نمودن آب
نمک از نفت خام بسيار مؤثر هستند ( .)23دماي عملياتی در ايان
تصفيهکنندهها به طور قابال تاوجهی کمتار از تصافيهکننادههااي
حرارتی بوده و با ابعاد کوچکتري میتوان توليد بيشتري داشات.
عيب عمده اين تصفيهکنندهها باال بودن هزينه کنترل ،نگهداري و
سرمايه ثابت اوليه نسبت به سااير تصافيهکننادههاسات کاه ايان
افزايش هزينه معموالً با بهبود عملکرد تصافيهکنناده و آبزدايای
بهتر آنها تعديل میگردد (.)24
واحدهای تصفیه شیمیایی
بااراي تصاافيه شاايميايی پساااب آغشااته بااه نفاات خااام ،از مااواد
شيميايی شکننده امولسيون استفاده مایشاود .ايان ماواد تحات

خام به دليل حجم و آلودگی قابلتوجه آن ،چالشی جدي در
صنايع باالدستی صنعت نفت بشمار میرود .ازجمله راهکارهاي
دفع اين نوع پساب ،تزريق مجدد آن به چاههاي نفت بهمنظور
حفظ فشار مخزن و ازدياد برداشت از چاه است .ليکن به دليل
وجود امالح محلول در حد فوق اشباع  ،ذرات معلق و عوامل
خورنده ،اين پساب تمايل شديدي براي رسوبگذاري داشته و
درصورتیکه بدون تصفيه اوليه به چاه تزريق گردد درزمانی کوتاه
پديده گرفتگی رخ خواهد داد که بهطور ناخواسته موجب تخليه
پساب به محيط اطراف و تخريب محيطزيست میگردد .عالوه بر
خوردگی خطوط لوله انتقال و تجهيزات در سيستم تصفيه پساب ،
تشکيل رسوبات از جنس کربنات کلسيم و سولفات باريم درون
خطوط لوله انتقال پساب جهت تزريق و درون ظروف و تجهيزات
نيز مشاهده می گردد که براي جداسازي آنها در سيستمهاي
تصفيه پساب فعلی واحدهاي نمکزدايی ،تسهيالتی وجود ندارد.
به عبارتی ديگر ،اين نوع رسوبات با تصفيه مراحل اول ،دوم و سوم
حذف نمی شوند .بنابراين اضافه نمودن تجهيزات اسمز معکوس
می تواند بسيار مؤثر واقع شود .در اينصورت می توان حتی از آب
شيرين خروجی اين سيستمها ،در فضاي سبز واحدهاي مذکور نيز
استفاده کرد .از طرفی ديگر ،از آنجائيکه حوضچه هاي تفکيک
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، موجود در واحدهاي عملياتی مجهز به تجهيزات اسکيمرAPI
نفت روب سطحی و لجن روب کف نيستند و هزينه هاي بازسازي
 گزينهCPI  لذا تفکيکگرهاي،و بهينه سازي آنها نيز زياد است
.مناسبی براي جايگزين نمودن تفکيکگرهاي مذبور خواهد بود
در پايان با عنايت به اشکاالت و نواقص موجود در سيستمهاي
 جهت جلوگيري از،تصفيه پساب در واحدهاي نفتی کشور
، آلودگیهاي محيطزيستی و کاهش هزينههاي اقتصادي
چارهانديشی در خصوص رفع نواقص و پيشگيري از اتفاقات
 به تکميل اطالعات،ناخواسته ضروري است و اين قبيل مطالعات
مديران و دستاندرکاران براي انتخاب روشهاي مناسب تصفيه
.پساب عمليات استخراج و فراورش نفت خام کمک میکند
پيشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی چگونگی اصالح و
حداکثر رساندن بازده روشهاي موجود تصفيه پساب و همچنين
تاثير روشهاي ترکيبی جديد در تصفيه پسابهاي نفتی پرداخته
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