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 چکیده
جهان را با معضلی اساسی مواجه ساخته است.  ،های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و خانگیامروزه کمبود آب و افزایش تقاضای آن در حوزه

، عملیات دفع و مدیریت آنحجم بالای توجه بهاست که باخام و فرآورش نفتجزء لاینفک عملیات تولید  (Formation waterتولید آب همزاد )

خیز کشور حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت 0555رود. تاکنون قریب به شمار میهمحیطی آن چالشی جدی در صنایع بالادستی نفت بزیست

ای ر شرایط کنونی که اکثر کشورهبرد. دحجم بسیار بالای این آب پیتوان به، میحجم آب استخراج شده همراه نفت حفر شده است که با احتساب

های توجه به خشکسالیباخیزی چون ایران یک منبع جدید آب در کشور نفتطور جدی مواجه هستند، دستیابی بهجهان با بحران کمبود آب ب

، نآمحیطی ت زیستکاهش اثرا منظورو به سازی تصفیه آب همزادهای بهینهبررسی روش ضمن ،. در این تحقیقاستبسیار حائز اهمیت  اخیر

 .شده استارزیابی  ی و غیرهبه منبع جدید آب جهت مصارف مختلفی چون صنعتسنجی دستیابی امکان

 
 سازی، تصفیه، آب همزاد، منبع جدید آببهینه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه  -1
 

ا باشد که بخام مینفتو رهاسازی آب همزاد نفت و گاز، تولید بالادسلتی محیطی صلنایع مهم زیسلت اتمعضلل یکی از

 6/756 خام بهشللود مصللرف روزانه نفتبینی میپیش .مواجه نموده اسللتجدی با بحران  را انینفعذتوجه به حجم آن، 

صنایع حجم مواد زائد  05%. (Energy Information Administration, 2009) افزایش یابد 2595میلیون بشکه در سال 

در جهان تولید نفت میلیارد بشکه آب همزاد  72سالانه در حدود  آلاینده است.که بشلدت  باشلدمی پسلابنفت و گاز، 

 باشدمی 7به  9های نفت نسبت حجمی آب به نفت در اغلب چاه متوسلط. بطور (Reynolds Rodney, 2003) شلودمی

(Razi, et al., 2009-l,Fakhru) محسللوب تأمین آب  هتجبا ارزش  یفرصللتعلیرغم حجم و سللمیت بالا، . آب همزاد

یو، سنگین، مواد رادیواکتچربی، فلزاتروغن و شامل ترکیبات نفتی محلول و معلق،  ایپیچیده همزاد ترکیب. آبشودمی

 ,.Sirivedhim, et al)      باشدمی ها و اکسیژن محلولها، گازهای محلول، میکروارگانیسلمچاه، نمکسلازند  هایکنده

( 2، تخلیه در محیط( 9    ها،چاهتزریق در ( 2، ( ممانعت از تولید7فعلی مدیریت این آب عبارتند از:  هایروش. (2004

 . (Daniel Arthur, et al., 2005) استفاده جهت کاربردهای بهینه( 0، استفاده مجدد در صنعت 
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 آب همزاد نفت )فرآورش(ترکیب  -2
 

. آب (Chan, et al., 2002وجود دارد )و بالای سللنب بسللتر  نفت و گازمخزن  زیرینو در لایه  بودهآب همزاد اسللیدی 

آب  %65میادین نفتی بیش از  .باشدها و مواد شللیمیایی میمذکور ترکیبی از آب تزریق شلده، آب سلازند، هیدروکربن

خام، مواد معدنی سازند، مواد چون نفت موادیآب از این . (Razi, et al., 2009-l,Fakhru) کنندهمزاد جهان را تولید می

. (Hansen and Davis, 1994) و مواد جامد محلول و معلق تشکیل شده است S2Hو  2COشلیمیایی فرآیندی، گازهای 

 مهمترین ترکیبات موجود در آب همزاد عبارتند از : 

محلول د. نفتباشلللمی و فنل BTEX ،PAHs یهاهیدروکربنترکیبات نفتی مخلوط مواد نفتی محلول و معلق :  -1

، BTEX .(Stephenson, 1992 ؛ Hayes and Arthur, 2004) شودمیپراکنده گفتهبه آن نفت است کهترکیب آلی قطبی 

ا جزء نفت پراکنده هفنلکم و آلکیلبا انحلال PAHsو نفت محلول  جزء PAHsاسللید و ، کربوکسللیلهاها، آلیفاتیکفنل

    (.Hudgins, 1994باشند )می. ترکیبات نفتی محلول و معلق بسیار خطرناک (Veil, et al., 2004باشند )می

تحت عنوان آنیون، کاتیون، مواد رادیواکتیو که همزاد بالاسللت غلظت ترکیبات معدنی در آب:  مواد معدنی محلول -2

 تا mg/l 7حدود باشند که غلظتی در عوامل اصلی شوری می Cl-و  Na+های شوند. یونبندی میو فلزات سلنگین طبقه

mg/l 955555 ( دارندRoach, et al., 1993)های . یون-Cl ،-2
4SO ،-2

3CO ،-
3HCO ،+Na ،+K ،2+Ca ،2+Ba ،2+Mg ،2+Fe 

 باشللدمی بالا. غلظت فلزات در آب همزاد (Utvik Tir, 2003هسللتند )بر قابلیت هدایت و فرم رسللوبگذاری مرثر  Sr+2و 

(Roach, et al., 1993) .Ra226  وRa228 باشلللندترین عناصلللر رادیواکتیو در آب همزاد میفراوان (Utvik Tir, 2003) .

 (. Jerez Vegueria, et al., 2002است ) های رادیم در آب همزادهای مهم ایزوتوپهای باریم یکی از شاخصیون

مورد استفاده ممکن است ترکیبات خالص یا حاوی اجزای فعال محلول مواد شلیمیایی :  مواد شیمیایی فرآیندی -3

 ،شدن، رسوبگذاری، تولید کف و لجنیدراته یا دهیدراتهمنظور ممانعت از خوردگی، ههدر حلال یا شلبه حلال باشند و ب

. اجزای (Hansen and Davis, 1994) را بهبود بخشندو فرآیند جداسازی آب استفاده  ن امولسیونو شکست اکتریرشد ب

 . (Hudgins, 1994) نمایندبا توجه به انحلال در نفت، گاز و آب خود را در حلال پایه پراکنده میاین مواد فعال 

ها، ها، کربناتهای قیری، باکتریمواد جامد تولیدی شامل رس، جامدات ترسیب شده، موم:  مواد جامد تولیدشده -4

از جمله مواد جامد . باشدهای سازند و سایر مواد جامد محلول می، تکهبوکسلیت ، بقایایماسله، مواد ناشلی از خوردگی

 .(Razi, et al., 2009-l,Fakhru) شوندها، لجن و امولسیون موجب بروز مشکلات متعددی میرسوبات، باکتری

 .S2H (Hudgins, 1994)و  2CO ،2Oدر آب همزاد عبارتند از  گازهای محلول:  گازهای محلول -5

 

 های مدیریت آب همزادتکنولوژی -3
 

، حذف گازهای محلول، مواد آلی ذرات معلق واهداف کلی تصللفیه آب همزاد عبارتند از : نفت زدایی، نمکزدایی، حذف 

 (. Daniel Arthur, et al., 2005) گندزدایی و سختی زدایی )جداسازی سختی آب( (،NORM)حذف مواد رادیواکتیو 

 

 فیلتراسیون غشاییتکنولوژی  3-1
 

( میکروفیلتراسیون 7:  دسته هستند 2 هاکند. غشاکه سیال را از ترکیب جدا میاست فیلم دارای منافذ میکرونی  غشا،

(MF) 2 اولترافیلتراسللیون )(UF) 9 اسللمز معکوس )(RO) 2 نانوفیلتراسللیون )(NF.) RO هایون ،MF ذرات معلق، UF 
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 وها برای تصللفیه پسللاب UFو  MF (.Madaeni, 1999) کندها را جدا میانتخابی یونبصللورت  NFهای بزرگ و ملکول

RO  وNF  روندبکار میبرای نمکزدایی (Colorado School, 2009.) های تصفیه غشایی عبارتند از :مهمترین سیستم 

 موادو برای حذف  بودهمیکرون  9تا  7/5قطر هایی با دارای روزنه MF:  اولترافیلتراسیون ومیکروفیلتراسییون  -1

تا  57/5 قطرهایی با دارای روزنه و نمایدمیرود. این تکنولوژی تحت فشللار یا خلاء عمل معلق و کاهش کدورت بکار می

 UF. (Colorado School, 2009) رودها و مواد آلی کلوئیدی بکار میبرای حذف رنب، بو، ویروس بوده کهمیکرون  7/5

در حذف  بالاهای جداسللازی قدیمی محسللوب شللده و دارای اثربخشللی با روش قیاسحذف روغن در  درروش مرثر 

  (.He and Jiang, 2008) دباشمی MFمحلول در مقایسه با  مواد وها، جامدات هیدروکربن

آکریلونیتریل از پلی و دشواستفاده می MF/UFروش هجهت تصفیه آب ب این غشاها:  غشاهای پلیمری/ سرامیکی -2

 ,.Khemakhem, et al) شوندمینیترید، کاربید و اکسید فلزات ساختهسرامیکی از مواد رسیوینیلیدن و غشلاهایو پلی

 و گیرنداستفاده قرارمی صنعتی موردهمزاد در مقیاسآبدر ساخت تأسیسات تصفیه UF/MF. غشاهای سرامیکی (2009

  .(Colorado School, 2009) باشندسال می 75دارای عمر بیش از 

های تواند ناخالصیمی ROباشند. فرآیندهای غشایی تحت فشار می NFو  RO:  اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون -3

عدم امکان ادغام با سایر  بدلیلاین سیستم  .استرسلوبگذاری  آن معضللاما  ،میکرون را حذف نماید 5557/5 با اندازه

تحقیقات مرید موفقیت سیستم نتایج . (Lawrence, et al., 2008) باشدهای تصلفیه و ضلعیف بودن مناسلب نمیروش

RO جهت  تماین سیسکه  دهدمیباشد. مطالعات نشان در تصلفیه آب همزاد در میادین نفتی کالیفرنیا و بیکرزفیلد می

ت پساب، قیم حجمبه  های راهبریهزینه. باشلدمینیز  ترتصلفیه بسلیار کارآپیش با بوده وتصلفیه آب همزاد مناسلب 

 قوییک تکنولوژی  NFد. باشسال می 1تا  9این سیستم  مواد تشلکیل دهنده بستگی دارد. عمرو  TDSغلظت  ،انرژی

. این (Colorado School, 2009باشلللد )میمیکرون  557/5 های کوچکتر ازفلزات و ناخالصلللی ،سلللختیحذف برای 

های تکنولوژی 7. در جدول شماره (Nicolaisen and Lien, 2003کارآسلت  ) TDS 2055-055 با آب جهتتکنولوژی 

 اند.مختلف تصفیه غشایی با یکدیگر مقایسه شده

 

 تکنولوژی حرارتی 3-2
 

  های حرارتی عبارتند از :تکنولوژی. شوداستفاده می باشددر مناطقی که انرژی ارزان  نسبتاً قدیمی سیستماین 

1- Multi Stage Flash :  فرآیندMSF باشللد. این سللیسللتم می شللور هاینمکزدایی آب درهای مرثر و پربازده از روش

شلللود. آب پز از عبور از افزایش دما از کاهش فشلللار اسلللتفاده می به جایکه در آن  اسلللتمبتنی بر همان تقطیر 

. درصد آب (U.S. Bureau of Reclamation, 2003) شلودمی تبخیرای با فشلار پایین و فوراً گرمایی، وارد محفظهپیش

 باشللدمی mg/l 75-2 TDSچرا که معمولاً حاوی  ،باشللد و اغلب به پز تصللفیه نیاز داردمی %25بازیافتی در حدود 

(Colorado School, 2009)رسوب بر سطوح انتقال حرارتی است که در  تشکیل ،عملیاتاین در  . مهمترین مانع موجود

. هزینه این سیستم به اندازه و موقعیت استقرار سیستم و مواد سازنده آن شودمیاستفاده زدا و اسید این موارد از رسوب

 .(Ettouney, et al., 2002) باشدمی 1/2تا  kwh/bbl 90/9 سیستم بینانرژی مورد نیاز این  .بستگی دارد

2- Multi Effect Distillation :  مزیتMED، درصد  61تا  25 در این سیستم . بازیابی آبباشدرژی بالا میبازدهی ان

حاصللل بازدهی حداکثری بدلیل مشللکل رسللوبگذاری،  ،. با این وجود(U.S. Bureau of Reclamation, 2003) اسللت

سال  25این سیستم عمر اند. معرفی شده ود انتقال حرارت و کاهش رسوبجهت بهب یهای جدیداخیراً فیلم شلود.نمی

زدا و (. استفاده از رسوبColorado School, 2009) بالا مناسب است TDSاین سیستم برای تصفیه آب همزاد با  .اسلت
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باشللد. هزینه می9/7تا  kwh/bbl 3/7در حدود  مورد نیازضللروری اسللت. انرژی و رسللوبگذاری  pHجهت کنترل اسللید 

  .(Ettouney, et al., 2002) باشدبه ازای هر بشکه میدلار  77/5 راهبری در حدود

3- Vapor Compression Distillation  : فرآیندVCD دریا و فرآیند  یک تکنولوژی شللناخته شللده در نمکزدایی آب

RO باشلدمی (School, 2009 Colorado) تواند در دمای کمتر ازباشد و میمیکارآ . این سلیستم در فرآیند نمکزدایی 
°C 15 نماید. مصللرف انرژی در این که این دمای پایین تاحدودی مشللکل رسللوبگذاری را نیز برطرف می ،نیز عمل کند

هدف از تصفیه، انتشار چون  یبه عوامل نیزباشد. هزینه راهبری می MEDو  MSFهای سلیسلتم بسیار کمتر از سیستم

 .دهدیمهای دیگر را افزایش و موقعیت استقرار بستگی دارد. این سیستم به عنوان مکمل کارآیی سیستم صفر، ابعاد

4-  Multi Effect Distillation (MED)-Vapor Compression Distillation (VCD):  های سللیسللتم ترکیباز

MED  وVCD  این سللیسللتم  .شللودمیهمزاد اسللتفاده اخیراً جهت تصللفیه آب ،افزایش تولید آب و کارآیی بالابدلیل

سال  95در تصلفیه آب همزاد به  این سلیسلتم. مدت زمان اسلتفاده از باشلدمی MSFهای قدیمی جایگزین سلیسلتم

  .اندحرارتی مقایسه شدهتصفیه های سیستم 2. در جدول (Colorado School, 2009) رسدمی

 

3-3 Biological Aerated Filters (BAF) 
 

بیولوژیکی است که دارای صفحاتی برای ایجاد شرایط هوازی جهت اکسیداسیون بیوشیمیایی و  تکنولوژی BAFسیستم 

(. این سیستم قادر به حذف روغن، آمونیاک، جامدات معلق، EPA, 1980)های آلوده است رکیبات آلی در آبحذف ت

باشد. کارآیی این سیستم در ، آهن، مواد آلی محلول و سولفید هیدروژن از آب همزاد می، فلزاتCOD ،BODنیتروژن، 

نشینی (. این سیستم مبتنی بر تهColorado School, 2009باشد بیشتر است ) mg/l 6655مواردیکه میزان کلراید کمتر از 

 ,.Su, et alدارد ) %00و جامدات معلق  COD 65% ،BOD 30%، %05، روغن %15در حذف نیتروژن کارآیی و است

و به مواد شیمیایی یا پاکسازی . این سیستم دارای عمر بالاست باشدمی %755تقریباً  سیستم(. بازیافت آب در این 2007

از  %25 لجنسازی و دفع باشد. فشردهمی kwh/day 2-7حین فرآیند نیازی ندارد. میزان توان مورد نیاز این سیستم 

 (. EPA, 1980شود )زینه این سیستم را شامل میه

 

 هاهیدروسیکلون 3-4
 

دارای یک سیلندر و یک مخروط لی است. این سیستم تفاوت چگاجداسازی مواد معلق براساس  اساس این سیستم

. (Colorado School, 2009) شودها براساس زاویه مخروط پایین آنها تعیین می. عملکرد هیدروسیکلونباشدمی

میکرون را حذف نمایند و بطور گسترده در تصفیه آب همزاد مورد  0 -70ها قادرند ذراتی در محدوده هیدروسیکلون

میلیون بشکه در روز آب همزاد نفت را تصفیه نماید. این سیستم به عنوان پیش تصفیه  0استفاده قرار گیرند. این سیستم 

  .(Svarovsky, 1992) دهدمیو کارآیی را افزایش  استفاده شده

 

 شناورسازی با گاز  3-5
 

حذف جامدات معلق های کوچک گاز جهت . در این فرآیند از حبابباشدپرکاربرد میدر تصفیه آب همزاد  این تکنولوژی

ها چسبیده و به سطح های روغن به حبابشود جامدات معلق و قطره. هنگامی که گاز به آب تزریق میشوداستفاده می
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این انواع . (Cassidy, 1993) شودآوری میتوسط کفروب جمع وآیند. پز از آمدن ذرات معلق به سطح، کف تشکیل می

( شناورسازی با تحریک و فشار گاز. شناورسازی 2( شناورسازی با گاز محلول  7تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد : 

. شناورسازی در (Colorado School, 2009) ن و کوچکتر را حذف نمایدمیکرو 20با گاز محلول قادر است ذرات با اندازه 

 شناورسازی در حذف .ها کمتر از اندازه قطره روغن باشد دارای اثربخشی بالاتری استمواردیکه اندازه حبابدمای پایین و 

ین اهزینه  .د شیمیایی ندارداین سیستم نیاز به موا. رودبکار می، مواد آلی فرار و ذرات کوچک و چربی، مواد آلیروغن 

 . (Svarovsky, 1992) دلار به ازای هر مترمکعب است 6/5سیستم 

 

 های تبخیرحوضچه 3-6
 

 زیری هالایهجلوگیری از نفوذ آب به  جهت نماید وبوسیله انرژی خورشید آب را تبخیر میکه  ،ای است مصنوعیحوضچه

 هاوضچهاین حکاربرد دارد. )بدلیل پتانسیل بالای تبخیر( . این فناوری برای مناطق گرم و خشک طراحی شده استزمین 

 ، لذاودرها از بین میشوند. در حین این فرآیند تمامی آب حوضچهو برای تصفیه در محل تعبیه می بودهصرفه مقرون به

  .(Colorado School, 2009) اشدباین امر در مواردیکه آب بازیافتی حائز اهمیت است مشکل زا می

 

3-7 Media Filtration 
 

شود. این تکنولوژی از آب همزاد نفت استفاده می TOCتکنولوژی فیلتراسیون بطور گسترده جهت حذف روغن و چربی و 

تر شود.  کاملمی تواند با استفاده از انواع مختلف مدیاها مانند ماسه، سنگریزه، آنتراسیت، صافی پوسته گیاهی و غیره 

گیرد. این تکنولوژی متأثر از شوری آب یا پساب صافی پوسته گیاهی معمولاً برای تصفیه آب همزاد مورد استفاده قرار می

ختلف های مباشد و در گزارشتکنولوژی دارای اثربخشی و کارآیی بسیار بالایی در حذف روغن و چربی می . اینباشدنمی

به آب همزاد افزایش  تواند با افزودن منعقدکنندهمیاین سیستم  ش شده است. کارآییگزار %35بازدهی آن در حدود 

 .(Colorado School, 2009) است تولیدیاین سیستم دفع مواد زائد  معضلیابد. 

 

 تکنولوژی تعویض یونی 3-8
 

های که با استفاده از ستون باشدمیهای یک و دو ظرفیتی و فلزات از جمله کاربردهای ویژه این تکنولوژی حذف یون

کند گزارش نمود که این تکنولوژی قابلیت حذف بور که از سیستم اسمز معکوس نشت می Nadavشود. رزینی انجام می

باشد و به فرآیند پیش تصفیه جهت حذف مواد سال می 0را دارد. تکنولوژی تعویض یونی دارای عمر عملکردی در حدود 

های رزینی و گندزدایی نیاز دارد. هزینه این سیستم همچنین به مواد شیمیایی مختلفی جهت شارژ ستون .جامد را دارد

 .(Nadav, 1999) دهدهزینه کل را به خود اختصاص می %15راهبری این سیستم بیش از 

 

 اکسیداسیون شیمیایی 3-9
 

اد آلی و برخی از ترکیبات غیرآلی موجود در ، موCOD،BODهای مرثر در حذف بو، رنب، یکی از تکنولوژی این سیستم

ی دهند بستگهای اکسیداسیون/ احیایی که در آب همزاد با یکدیگر رخ میبه واکنش این سیستم. باشدمیآب همزاد 
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های معمول شامل . اکسیدکننده(All Consulting, 2003) گیردزیرا در این سیستم الکترود در محلول قرار نمی ،دارد

دن ها ترکیب شده و باعث شکسته شها با ناخالصیپراکسید، پرمنگنات، اکسیژن و کلرین می باشند. اکسیدکنندهازن، 

د. نرخ اکسیداسیون این سیستم به دوز مواد شیمیایی مصرفی، نوع اکسید کننده مصرفی، کیفیت آب نشوپیوند آنها می

ه مواد شیمیایی مصرفی در این سیستم بالاست. میزان خام مصرفی و مدت تماس اکسیدکننده و آب بستگی دارد. هزین

 75در حدود  این سیستماز هزینه کل راهبری و نگهداری سیستم می باشد. عمر  %70مصرفی انرژی این سیستم حدوداً 

 .(AWWA, 1998) باشد و نیاز به پز تصفیه داردسال می

 

 (EDR(/ الکترودیالیز برگشتی )EDالکترودیالیز ) 3-11
 

بت شود. چنانچه غشا با جریان مثاستفاده می شوندمیالکتریکی شارژ یونی که با جریانتعویضی از غشاها فناوریدر این 

ها قادرند توانند از آن عبور کنند و برعکز چنانچه غشا با جریان منفی شارژ شود تنها کاتیونها میشارژ شود تنها آنیون

 اند.تنها در مقیاس آزمایشگاهی جهت تصفیه آب همزاد نفت بکار گرفته شده EDRو  EDهای از آن عبور کنند. سیستم

باشد، اما هر چه شوری آب همزاد کمتر همزاد بسیار مناسب میجهت تصفیه آب EDمحققین گزارش دادند که تکنولوژی 

همترین محدودیت آنها باشند، اما مسال می 0تا  2های مذکور دارای عمر یابد. سیستمباشد راندمان افزایش می

های مختلف تصفیه آب تکنولوژی 2و  9(. در جداول شماره Colorado School, 2009باشد )رسوبگذاری و هزینه بالا می

 های آنها با یکدیگر مقایسه شده است.همزاد نفت و ویژگی

 

 بحث و نتیجه گیری -4
 

علیرغم حجم زیاد و دارا بودن مواد سمی و خطرناک، درصورت مدیریت اصولی و منطبق با استانداردهای  نفتآب همزاد 

و گاز  در صنایع نفتتواند یکی از منابع قابل توجه تأمین آب جهت مصارف مختلف باشد. محیطی و بهداشتی، میزیست

شلود و آب تصفیه شده نیز بدلیل آلودگی میهای ابتدایی جهت تصلفیه آب همزاد تولیدی اسلتفاده کشلورمان از روش

ن توان نتیجه گرفت که بهتریمیهای مختلف تصللفیه با توجه به بررسللی روش بسللیار بالا فاقد هرگونه کاربردی اسللت.

های مختلف تصلفیه )اعم از فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی( سلیسلتم مورد نظر جهت تصلفیه این آب، تلفیقی از روش

 در کشورهای پیشرفته بسته به محدودیت آنها ین زمینه مسائل مربوط به هزینه نیز در نظر گرفته شود.باشد که در امی

کنند، هر چند در مناطقی از همین کشورها )از های تلفیقی برای تصلفیه این نوع پسلاب اسلتفاده میدر منابع، از روش

های نفت و گاز در نیمه دوم عمر چاهشود. در کشور ما بسیاری از جمله وایومینب آمریکا(، این پسلاب به تالاب وارد می

باشلند لذا به همین دلیل سلطح آب شلور بالا آمده و بخش زیادی از نفت اسلتحصالی آغشته به این آب همزاد ود میخ

اسلت، بنابراین حجم این آب در کارخانجات نمکزدایی نفت در کشور ما بسیار بالاست. اگر چه این امر یک تهدید جدی 

توان از این آب برای مصارف مختلف، البته ها در کشور ما، میزهرود اما با توجه به کمبود آب در بسیاری از حوبشمار می

های مصللارف مختلف اسللتفاده نمود، که البته این امر مسللتلزم کار با در نظر گرفتن تناسللب کیفیت آن با محدودیت

دیگر نیز  زباشد و استفاده از تجربیات کشورهای نفتخیهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی میعملیاتی و میدانی در مقیاس

 تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.  می
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  (Colorado School, 2009)های غشایی در تصفیه آب همزاد نفت عملکرد تکنولوژیمقایسه  -1جدول 

 

 

 MF/UF NF ROغشاء پلیمری  MF/UFغشاء سرامیکی  تکنولوژی

 امکانسنجی
 ( تصفیه آب همزاد نفت و پساب های صنعتی دیگر 7
 و نمک  TDS( محدودیت در آبهای با غلظت بسیار بالای 2

 و نمک بسیار زیاد TDS( تصفیه آب های با 7
 ( تصفیه فاضلاب های بهداشتی و آب همزاد 2

 ( سختی زدایی و حذف فلزات از آب 7
   20555تا  TDS 055( بکارگیری در آبهای با 2
 ( مناسب نبودن جهت تصفیه آب همزاد نفت9

 ( نمکزدایی آب دریا 7
( لزوم پیش تصفیه درصورت بکارگیری جهت تصفیه آب 2

 همزاد نفت 

 -- -- انرژی مصرف
 (RO( نیاز به انرژی الکتریکی )کمتر از سیستم 7
جهت  kwh/bbl 50/5( انرژی مورد نیاز در حدود 2

 فشار بالا با های پمپ

 ( نیاز به انرژی الکتریکی7
و  61/5تا  kwh/bbl 26/5به  SWRO( نیاز 2

BWRO  بهkwh/bbl 52/5  79/5تا   

مواد شیمیایی 
 مصرفی

کلرید آهن، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات ( استفاده از 7
 آلومینیوم به عنوان منعقدکننده در پیش تصفیه

 ( اسیدها، بازها و سورفاکتانت ها جهت پاکسازی 2

( استفاده از کلرید آهن، پلی آلومینیوم کلراید و سولفات 7
 آلومینیوم به عنوان منعقدکننده در پیش تصفیه

 ( اسیدها، بازها و سورفاکتانت ها جهت پاکسازی 2

 جلوگیری از رسوبگذاری جهت( کاستیک و رسوب زدا 7
2 )NaOH ،2O2H ،4SO2Na ،HCl  یاEDTA4Na 

 جهت پاکسازی سیستم

 جلوگیری از رسوبگذاری جهت( کاستیک و رسوب زدا 7
2 )NaOH ،2O2H ،4SO2Na ،HCl  یاEDTA4Na 

 جهت پاکسازی سیستم

 پز تصفیهپیش/ 
( استفاده از فیلترها و منعقدکننده های کاتریجی در 7

 مرحله پیش انعقاد 
 ( انجام پز تصفیه جهت زلال نمودن آب خروجی2

( استفاده از فیلترها و منعقدکننده های کاتریجی در 7
 مرحله پیش انعقاد 

 ( انجام پز تصفیه جهت زلال نمودن آب خروجی2

 رسوبگذاری غشاءها ( پیش تصفیه جهت جلوگیری از7
( احتمال نیاز به غنی سازی آب از لحاظ معدنی جهت 2

 SARافزایش میزان 

 ( پیش تصفیه جهت جلوگیری از رسوبگذاری غشاءها7
( احتمال نیاز به غنی سازی آب از لحاظ معدنی جهت 2

 SARافزایش میزان 

 -- هزینه کلی
 بسته به میزان و کیفیت آب ورودی و اندازه سیستم )در

 دلار  به ازای هر بشکه در روز( 50/5 تا 52/5 حدود
دلار به ازای هر بشکه  715تا  90هزینه سرانه درحدود 

 در روز
دلار و هزینه سرانه  715تا  90از  BWROهزینه سرانه 

SWRO  به ازای هر  230تا  720از( دلارbbl/day) 

 سال 1تا  9 سال 1تا  9 سال یا بیشتر 1 سال 75بیش از  چرخه حیات

 مزایا

 ( حذف مواد جامد معلق در آب خروجی7
  Dead-Endیا  Cross-Flow( بکارگیری بصورت 2
 آب %755تا  %35( بازیافت 9
( طول عمر بالای غشاءهای سرامیکی نسبت به غشاءهای 2

 پلیمری

 ( حذف مواد جامد معلق در آب خروجی7
 آب %755تا  %00بازیافت ( 2

 pH( دارای انعطاف پذیری بالا در تحمل 7
 ( خودکار بودن سیستم و نیاز کمتر به نیروی متخصص2
 ( کاهش مصرف انرژی از طریق بازیافت انرژی9
 ( عدم نیاز به دفع مواد زائد جامد2
 آب %35تا  %10( بازیافت 0

 pH( دارای انعطاف پذیری بالا در تحمل 7
 به نیروی متخصص ( خودکار بودن سیستم و نیاز کمتر2
 ( کاهش مصرف انرژی از طریق بازیافت انرژی9
 بکارگیری پیش تصفیههمزاد با( بسیارمناسب جهت آب2
 %65و بازیافت  SWROآب در  %65تا  %95( بازیافت 0
 BWROآب در  %00تا 

 معایب
 ( رسوبگذاری روی غشاءها درصورت غلظت زیاد آهن7
 زمانی مشخص( لزوم پاکسازی غشاءها در بازه 2
 و پاکسازی  Backwash( تولید مواد زائد در حین 9

 ( لزوم پاکسازی غشاءها در بازه زمانی مشخص7
و پاکسازی  Backwash( تولید مواد زائد در حین 2

 سیستم

 ( حساسیت بالا به اجزاء آلی و غیرآلی در آب ورودی7
 درجه  20( کارآیی پایین غشاءها در دمای فراتر از 2
 متعدد  Backwash( نیاز به 9

 ( حساسیت بالا به اجزاء آلی و غیرآلی در آب ورودی7
 درجه  20( کارآیی پایین غشاءها در دمای فراتر از 2
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 (Colorado School, 2009) های حرارتی در تصفیه آب همزاد نفت مقایسه عملکرد تکنولوژی -2جدول 

 MSF MED VCD MED-VCD تکنولوژی

 امکانسنجی
 ( کارآیی و توان بالا در نمکزدایی آب همزاد نفت7

 (25555بالا )تا  TDSها با برای انواع آب ی( کاربرد2

 ( کارآیی و توان بالا در نمکزدایی آب همزاد نفت7

 TDS( قابل کاربرد برای انواع آب با محدوده وسیع 2

 ( کارآیی و توان بالا در نمکزدایی آب همزاد نفت7

 25555بیش از  TDSبرای انواع پساب با  ی( کاربرد2

 ( کارآیی بالا در تصفیه آب همزاد نفت7

 بالا TDS( قابل کاربرد در تصفیه آب با 2

 مصرف انرژی
و  3/5تا  kwh/bbl 20/5انرژی الکتریکی مورد نیاز از 

. انرژی kwh/bbl 90/9انرژی حرارتی مورد نیاز در حدود 

  1/2تا  kwh/bbl 90/9کل مورد نیاز 

 kwh/bbl 20/5انرژی الکتریکی مورد نیاز در حدود 

تا  kwh/bbl  7/7انرژی الکتریکی مورد نیاز در حدود 

تا  kwh/bbl 2/2و برای کارآیی بسیار بالا در حدود  9/7

0/75 

و  kwh/bbl  92/5انرژی الکتریکی مورد نیاز در حدود 

 0/75تا  kwh/bbl 2/2برای کارآیی بسیار بالا در حدود 

مواد شیمیایی 

 مصرفی
EDTA اسیدها و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده در ،

 زداییرسوب

و سایر مواد  EDTAزدا، اسید، مواد شیمیایی رسوب

 شیمیایی مورد نیاز جهت پاکسازی

و سایر مواد  EDTAزدا، اسید، مواد شیمیایی رسوب

 شیمیایی مورد نیاز جهت پاکسازی

و سایر مواد  EDTAزدا، اسید، مواد شیمیایی رسوب

 شیمیایی مورد نیاز جهت پاکسازی

پیش/ پز 

 تصفیه

 ( پیش تصفیه جهت حذف جامدات معلق بزرگ7

 ( نیاز به توری و غشاء ضخیم2

 TDS( نیاز آب تولیدی به تثبیت جهت تقلیل 9

 ( پیش تصفیه جهت حذف جامدات معلق بزرگ7

 ( نیاز به توری و غشاء ضخیم2

 TDS( نیاز آب تولیدی به تثبیت جهت تقلیل 9

نیاز به پیش تصفیه و پز تصفیه جهت ممانعت از 

 در آب خروجی TDSرسوبگذاری و تقلیل 

 غشایی سیستمتصفیه به مراتب آسانترنسبت به ( پیش7

تصفیه با استفاده از بستر آهکی به منظور تقلیل ( پز2
TDS 

 bbl/dayدلار به ازای هر  205هزینه سرانه در حدود  bbl/dayدلار به ازای هر  205تا  725هزینه سرانه بین  bbl/dayدلار به ازای هر  995تا  205هزینه سرانه بین  bbl/dayدلار به ازای هر  965تا  205هزینه سرانه بین  هزینه کلی

 سال و بیشتر 25معمولاً  سال و بیشتر 25معمولاً  سال 25لاً معمو سال 95سال اما غالباً بیش از  25معمولاً  چرخه حیات

 مزایا

 ( نیاز کمتر به پیش تصفیه نسبت به تکنولوژی غشایی7

 قابلیت کار در شرایط سختو  ( عمر بالا2

 مختلف هایهای با کیفیت( سازگار با آب9

 ( هزینه راهبری کمتر نسبت به تکنولوژی غشایی2

 بالا TDSهای با ( مناسب برای تصفیه آب0

  75تا  mg/l 2بین  TDS( حجم بالای آب تولیدی با 6

 ( نیاز کمتر به پیش تصفیه نسبت به تکنولوژی غشایی7

 کیفیت بالای آب تولیدیو  ( عمر بالا2

 MSF( انرژی مورد نیاز کمتر از سیستم 9

 مختلف هایهای با کیفیت( سازگار با آب2

 تکنولوژی غشایی( هزینه آزمایشگاهی کمتر از 0

 بالا TDSهای با ( مناسب برای تصفیه آب6

بیش از  TDS( قابل کاربرد برای انواع آب و آب با 7

25555 

 MEDو  MSF( ابعاد کمتر در مقایسه با 2

 ( قابلیت بالا در کار در شرایط سخت9

 ( نیاز به پیش تصفیه کمتر در مقایسه با تصفیه غشایی2

 ( کیفیت بالای آب تولیدی7

 بالا TDS( تکنولوژی عالی در تصفیه آب همزاد نفت با 2

 ( قابلیت کار در شرایط سخت9

 معایب
 %25تا  %75( حجم کم آب بازیافتی بین 7

 ( انعطاف پذیری کم درخصوص تغییر جریان آب2

 ( مشکل رسوبگذاری و خوردگی9

 %90تا  %25حجم کم آب بازیافتی بین ( 7

 تغییر جریان آب( انعطاف پذیری کم درخصوص 2

 ( مشکل رسوبگذاری و خوردگی9

 ( نیاز به تخصص بالای آزمایشگاهی در راهبری سیستم2

 %90تا  %25حجم کم آب بازیافتی بین ( 7

 ( انعطاف پذیری کم درخصوص تغییر جریان آب2

 ( مشکل رسوبگذاری و خوردگی9

 ( نیاز به تخصص بالا در راهبری سیستم2

 ی آزمایشگاهینیاز به تخصص بسیار بالا
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 (Colorado School, 2009)های مختلف در تصفیه آب همزاد نفت مقایسه عملکرد تکنولوژی -3جدول 

 BAF Media Filtration Gas Floatation Evaporation Pond تکنولوژی

 امکانسنجی
 ( تکنولوژی مناسب جهت تصفیه آب همزاد نفت7

 mg/l 6655( کارآیی بالا جهت آب با کلراید کمتر از 2

 ( استفاده گسترده در تصفیه آب همزاد نفت7

و  TDS( قابل کاربرد برای انواع آب بامحدوده وسیع 2

 شوری

 ( استفاده گسترده در صنایع نفت7

 ( استفاده جهت جداسازی روغن و چربی از پساب2

 %1کمتر از  اتبالا و جامد TOجهت آب با  ی( کاربرد9

 همزاد در مقیاس صنعتی( بکارگیری جهت تصفیه آب 7

 ( قابل کاربرد برای انواع آب همزاد براساس نوع طراحی2

 هاجهت پمپ لازمعدم نیاز به انرژی به استثناء انرژی  جهت دمیدن گاز در آب ورودی لازمانرژی الکتریکی  (Backwashحداقل انرژی الکتریکی مورد نیاز )جهت  kwh 2-7انرژی الکتری مورد نیاز  مصرف انرژی

مواد شیمیایی 

 مصرفی
 مواد شیمیایی جهت شارژ مدیاها و منعقد کننده --

امکان استفاده از مواد شیمیایی جهت حذف برخی 

 ناخالصی ها
-- 

پیش/ پز 

 تصفیه
 ( احتمال نیاز به پیش تصفیه جهت ته نشینی7

 ( عدم نیاز به پز تصفیه2
 عدم نیاز

نیاز به پیش تصفیه جهت انعقادسازی و عدم نیاز به پز 

 تصفیه 

عدم نیاز به پیش و پز تصفیه )ممکن است براساس 

 کیفیت آب همزاد به پز تصفیه نیاز باشد(

 -- -- -- -- هزینه کلی

 بسیار زیاد -- بسته به نوع مدیا متفاوت می باشد. زیاد چرخه حیات

 مزایا

 درصدی آب 755( بازیابی تقریبی 7

 مختلف آب های( سازگار با حجم و کیفیت2

 ( نیاز به عملیات نگهداری کم9

 ( عدم نیاز به پز تصفیه2

 ( در برخی موارد عدم نیاز به تجهیزات جانبی2

 روغن و چربی  %35( کارآیی حذف بیش از 7

 درصدی آب 755( بازیابی تقریبی 2

 درصدی آب 755( بازیابی تقریبی 7

 به پز تصفیه( عدم نیاز 2

 ( هزینه بسیار پایین7

 ( عدم نیاز به مواد شیمیایی و انرژی2

 معایب
تجمع لجن ناشی از دفع مواد جامد و افزایش هزینه های 

 هزینه کل %25راهبری تا 

 نیاز به سیستم دفع مواد زائد( 7

 ( تولید مواد زائد در حین شارژ مدیاها2

 بالانامناسب برای آب های ورودی با دمای ( 7

 ( دفع مواد جامد )لجن های تولیدی(2

 ( از بین رفتن آب در حین تبخیر7

 ( دفع مواد زائد )مواد ته نشین شده در حوضچه(2
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 (Colorado School, 2009)های مختلف در تصفیه آب همزاد نفت مقایسه عملکرد تکنولوژی -4جدول 

 الکترودیالیز / الکترودیالیز برگشتی اکسیداسیون شیمیایی  تعویض یونی هیدروسیکلون تکنولوژی

 امکانسنجی
، مواد TDS( قابل کاربرد جهت انواع آب همزاد دارای 7

 آلی و نمک با غلظت های مختلف

 ppm 75( قادر به کاهش غلظت روغن و چربی تا 2

 ( ظرفیت بالا و امکان استفاده عملیاتی7

 055-1555بین  TDS( کاربردی برای آب همزاد با 2

 کارآیی به کیفیت آب ورودی و ستونها گیوابست( 9

، برخی ترکیبات COD ،BOD( مناسب جهت حذف 7

 آلی و غیرآلی موجود در آب همزاد نفت

 و شوری  TDSبرای انواع آب همزاد دارای  ی( کاربرد2

 ( مناسب برای نمکزدایی آب دریا و فاضلاب7

( بسیار مناسب جهت تصفیه آب همزاد نفت )در مقیاس 2

 مایشگاهی(آز

مصرف 

 انرژی
 هاعدم نیاز به انرژی به استثناء انرژی مورد نیاز جهت پمپ

استفاده از انرژی الکتریکی جهت پمپ ها، معمولاً به میزان 

kwh/bbl 51/5 

شود از مصرف انرژی جهت اکسیداسیون مصرف می 70%

 و بقیه صرف تامین مواد شیمیایی

 2/5تا  kwh/1b 72/5نیاز به انرژی الکتریکی )معادل 

NaCl )حذف شده 

مواد 

شیمیایی 

 مصرفی

-- 

و  4SO2H ،NaOH ،HCl ،NaClمواد شیمیایی 

3CO2Na 2. از مواد شیمیاییO2H  وNaOCl  جهت

 محدود نمودن تشکیل رسوب استفاده می شود.

مواد شیمیایی از قبیل کلر، دی اکسید کلر، پرمنگنات و 

 اکسیدکنندهاکسیژن و ازن به عنوان 

نیاز به رسوب زدا جهت جلوگیری از رسوبگذاری، اسید، 

)جهت جلوگیری از  EDTAکاستیک سودا، گندزدا و 

 تشکیل رسوب و پاکسازی سیستم(

پیش/ پز 

 تصفیه

 ( عدم نیاز به پیش تصفیه7

های آب ( نیاز به پز تصفیه جهت حذف ناخالصی2

 ورودی

نیاز به پیش تصفیه جهت حذف مواد جامد معلق، پوسته 

 های معدنی و اکسیدهای فلزات ضروری است. 
 عدم نیاز به عملیات پیش تصفیه و پز تصفیه

فیلتراسیون جهت جلوگیری از رسوب و افزودن مواد 

 خروجیمعدنی آبسازیتصفیه.غنیپیش در رسوبکاهنده

 تصفیه. پز درهای آب و گندزدایی تنظیم یون و

 -- هزینه کلی

دلار به ازای هر بشکه  77/5تا  50/5هزینه سیستم بین 

هزینه کل و  %15باشد. هزینه راهبری سیستم حدود می

 یابد.افزایش می %05، تا bbl/min 27 در مقادیر بالای

 دلار به ازای هر گالن 57/5 ( هزینه سرانه در حدود7

دلار به ازای  57/5 ( هزینه راهبری و نگهداری در حدود2

 هر بشکه

آب ورودی و موقعیت استقرار  TDSهزینه کلی به میزان 

،  bbl/day 0555 سیستم بستگی دارد. جهت تصفیه

 سنت به ازای هر بشکه هزینه دارد. 70حدوداً 

چرخه 

 حیات
 زیاد

سال و  0تا  2عمر متوسط ستون های رزینی آنیونی 

 باشد.سال می 70تا  75ستون های رزینی کاتیونی 
 سال  0تا  2در حدود  EDغشاهای  سال 75عمر کارکردی مورد انتظار در حدود 

 مزایا
 ( عدم نیاز به انرژی و مواد شیمیایی و پیش تصفیه7

 و کاربردی برای انواع مختلف پساب( بازیابی بالای آب 2

 ppm 75( قابلیت حذف روغن و چربی تا 9

 ( نیاز حداقلی به سرپرستی و هدایت سیستم 7

 ساعت بصورت یکسره 72تا  75( قابلیت کارکرد 2

 ( حداقل انرژی مورد نیاز9

 درصدی 755و قابلیت بازیابی  ( نیاز حداقل تجهیزات7

 ( عدم ایجاد مواد زائد در این فرآیند2

 ( عدم نیاز به پیش تصفیه و پز تصفیه9

 ویژه( عدم نیاز به زیرساخت 7

 ( مقاومت در برابر شرایط سخت2

 ( بسیار مناسب جهت تصفیه آب همزاد نفت9

 معایب
 ( امکان بلاک شدن ورودی توسط جامدات 7

( افزایش هزینه پاکسازی سیستم بعلت شکل گیری 2

 نیاز به دفع مواد زائدو رسوب 

 هزینه بالای راهبری و مواد شیمیایی مصرفی( 7

 رسوبگذاری( حساسیت بالا به 2

 هزینه بالای مواد شیمیایی( 7

( نیاز به کالیبراسیون دوره ای و نگهداری پمپ های مواد 2

 شیمیایی

 ( آزمایش شده تنها در شرایط آزمایشگاهی7

 ( انعطاف پذیری کم درصورت تغییر کیفیت آب2

 ( نیاز به متخصصین با مهارت بالا9

 ای و پاکسازی شیمیایی ( نیاز به تعمیر و نگهداری دوره2
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Abstract 
Today, water scarcity and demand increase in various areas, including agriculture, industry and the world, 

has faced a major challenge. Formation water is an integral part of the production, operation and processing 

of crude oil, which, given the high volume of production, disposal operations and environmental 

management, is a serious challenge in the upstream oil industry. So far, nearly 5000 oil and gas wells have 

been drilled in oil-rich regions of the country, which can be found in the high volume of this water, taking 

into account the volume of water extracted along with their produced oil. In the current situation where 

most countries in the world are facing a severe shortage of water supplies, it is very important to achieve a 

new source of water in an oil-rich country like Iran, which has been facing a drought crisis for many years. 

In this research, we have tried to find a new source of water for various uses, such as agriculture and 

industry, by studying the optimization of the water treatment system in addition to reducing the 

environmental impacts caused by the disposal and discharge of this water in the environment. 
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