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 از نفت خام یی فت، نمک زدان شی پاال یها ندیفرآ نی از مهم تر ی کی
(Crude Oil Desalting) ی و طراح  یی روش نمک زدا  انتخاب .است  

 .است ندیمهندس فرآ کی  فهیمربوط به آن، وظ یها ندیفرآ

 میآشنا خواه یینمک زدا یها ندی فرآ 100مقاله شما را به صفر تا  نیا در
 .کرد

 …دیبا ما همراه باش پس

 :خواند دیدر ادامه خواه  آنچه

 یآموزش وید یو قهیدق 30در   یی نمک زدا ندیفرآ  ی با مبان یی آشنا •
 از نفت خام یی زدا نمک •
 یینمک زدا  لیدال •
 از نفت خام  یی نمک زدا  یها روش •

را  یی نمک زدا  یها ندیفرآ ی طراح   ی مبان ر،یز ی آموزش   وید یو قهیدق 30 در
 :میده ی به شما آموزش م 
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 ست؟ ینفت خام چ یینمک زدا 1#

 

است که   ی دروکربنیه ریو غ ی دروکربنیه بات یاز ترک یخام مجموعه ا نفت
و گاز   ع ی جامد، ما یتوانند به شکل ها ی م  موجود  ی ات یعمل طیبسته به شرا

 .باشند

موضوع  نیا شود که ی نمک در نفت م لیآب در نفت باعث تشک وجود
نفت و   تیباعث کاهش مرغوب ،ی ندیفرآ دهیمشکالت عد جادیعالوه بر ا
نفت   ی از خام فروش یر یجلوگ یبرا نی بنابرا آن خواهد شد، متیکاهش ق

و قبل از   یاز قسمت بهره بردار  ی خروج  ریارزش افزوده در مس جادیو ا
نفت   یبر رو یی مثل نمک زدا  یی ها ندیفرآ شگاه،ی نفت به پاال دنیرس

آوردن مقدار نمک موجود در  نییپا  ندیفرآ نی ا هدف  شود که ی انجام م
 یبه ازا ی پوند جرم  8مقدار در استاندارد ها برابر   نیا باشد، ی نفت م 
 .بشکه نفت است 1000
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 نفت خام یینمک زدا لی دال 2#

تر گفته شد، نفت خام استخراج شده از چاه ها معموال  شیکه پ همانطور
  ا،یمحلول در آب در  یوجود نمک ها لیدل به .آب همراه است یبا مقدار 

 .داشت میدر نفت خواه زینمک ن یما همواره مقدار 

 :کنند ی م  جادی مشکل ا ندیفرآ یبرا ل،یدل 4نمک ها در نفت خام به  وجود

 

 (Corrosion) دیشد یخوردگ 1-2#

  یدینفت، به شکل اس ریمحلول در آب در زمان تقط یاز نمک ها یار یبس
 ی آنها م  ی و سوراخ شدن دائم زات یدر تجه  دیشد ی خوردگ باعث در آمده و

 .شود

 دینفت خام به صورت اس ریکلر دار هنگام تقط یعنوان مثال نمک ها به
HCl کند یم  جادیا ندیدر فرآ ی دیشد ی خورندگ اری درآمده که بس. 
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 به جا ماندن رسوبات امالح 2-2#

و لوله ها   زات ی تجه ی نمک ها بر سطح داخل نیجا ماندن رسوبات ا به
  شیو افزا  ی جمله گرفتگ از .کند  ی م  جادیا ندیرا در فرآ یمشکالت بسار 

 .انفجار لوله ها در اثر تجمع فشار یحت  ایافت فشار و 

 

 یاشغال کردن حجم و مصرف انرژ  3-2#

آن ها را  اگر است که نیوجود آب و نمک در نفت ا یها انیاز ز گرید  ی کی
  ی م لیاز مخازن نفت مان را آب و نمک تشک یادیحجم ز م،یجدا نکن
 .شود ی صرف انتقال آنها م یادی ز  یانرژ  ز،یهنگام انتقال آن ن در دهند و

  ش،ی مصرف شده در واحد پاال یاز حجم و انرژ  یادیمقدار ز یرو برا نیا از
 .ارزش شده است ی صرف مواد ب

 

 نفت خام یینمک زدا یروش ها  3#

وجود دارد  ی متنوع  یاز نفت خام روش ها یی نمک زدا یبرا ی طور کل به
نمک  ی بیترک  یاز آن ها و گاها از روش ها ی کیاز  طیبه شرا بسته که
 .شود  ی استفاده م  یی زدا
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 ی نیروش ته نش 1-3#

مخلوط آب و نفت   کیآب از نفت، اگر به  ی باالتر بودن چگال لیدل به
 .شود ی م  نیته نش  ی آب پس از مدت م،یبده ی فرصت کاف 

تازه   نیریآب ش یمعموال به مخلوط آب و نفت مقدار  لیدل نیهم به
شوند تا آب و نمک ته   ی در مخازن نگه داشته م  سپس کنند و ی اضافه م

 .شوند نینش 

 :شود ی محاسبه زمان ماند آب در نمک از قانون استوکس استفاده م  یبرا
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 نفت یینمک زدا یبرا ییایمیروش ش  2-3#

 ی استفاده م   یی ایمیاز مواد ش ی ن یعمل ته نش  ع ی تسر یروش برا نیا در
شکن   قیتعل ایو  (De Emulsifier) ریفا یامولس یآن ها د به شود که
 .شود ی گفته م 

 

دارد چرا که اگر    ی آن بستگ یمواد به نوع نفت خام و مقدار دما نی ا قیتزر
تر شده و  زیآب و نمک ر قطرات   رد،یصورت گ قیمقدار، تزر کیاز  شیب

 .مشکل تر خواهد بود ونیامولس یعمل جداساز 
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 نفت یینمک زدا یروش حرارت 3-3#

  ت،یدرجه فارنها 120-90 یی روش با گرم کردن نفت در بازه دما نیا در
 یقطرات آب با آزاد ی حالت نیچن در و ابدی  ی نفت کاهش م یگرانرو

 نیا دهند که ی م لیرا تشک یو قطرات بزرگتر  وستهیبه هم پ یشتر یب
 .کند ی تر م  ع ی را سر ی ت یته نش   ندیموضوع فرآ

 

 ی کیروش مکان 4-3#

 :شوند ی م  یبند میتقس ریدسته ز  3عمدتا به  یک یمکان یها روش

 کردن  لتریف •
 از مرکز  زیگر •
 سطح تماس  ادیازد •

ها و از روش سوم در مخازن  شگاهیمعموال از دو روش اول فقط در آزما  که
 .شود ی استفاده م  ی ن یته نش 

 

 ی کی روش الکتروستات 5-3#

 نمک و آب را از نفت جدا کرد اما  ی ادیتوان مقدار ز ی م ی قبل یروش ها با
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آن هم  یشود، جداساز  ی مقدار آب و نمک موجود در نفت کمتر م  ی وقت
مک، از روش  کم ن ریمقاد یجداساز  یرو برا نیا از .سخت تر خواهد شد

 .شود ی استفاده م  ی کیالکتروستات 

 

  جادیا با شود و ی بودن آب بهره برده م  ی قطب تیروش از خاص  نیا در
  کی نزد گریشده و به همد دهیآب، قطب یمولکول ها یقطب مثبت و منف

 .دهند ی م  لیقطره بزرگتر تشک کی  شوند و ی م

  نیا دقت شود که اگر قطرات آب و نمک موجود در نفت بزرگ باشند، دیبا
عکس  جهینت ی عبارت به کند و ی م می روش آن ها را به قطرات کوچکتر تقس
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دارد که عبارتند  ی شرط اصل 2روش  نیرو استفاده از ا نیخواهد داد، از ا
 :از

 قطرات از هم کم باشد نیب فاصله .1
 بزرگ نباشند قطرات  .2

استفاده خواهد   یی جهت نمک زدا یک یاز روش الکتروستات  ی حالت  نیچن در
 .شد

با روش  یدو مرحله ا یی واحد نمک زدا کی کیشمات  ریشکل ز در
 :دیکن ی را مشاهده م  کیالکتروستات 

 

 یار یهمانطور که گفته شد، به عوامل بس یی نوع روش نمک زدا انتخاب
بر عهده  یی نمک زدا یروش برا نی انتخاب بهتر تینها در دارد که ی بستگ

 .است ندیمهندس فرآ

را بدست   یی نمک زدا  یبا واحد ها ی کاف  یی مطالب، آشنا نیبا ا دوارمیام
  .دیآورده باش


