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تعیین شرایط بهینه نمکزدایی از آب همراه
با فرآیند الکترودیالیز
اردالن گنجیزاده و سیدنظامالدین اشرفیزاده

*

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/10/30 :

تاريخ پذيرش94/3/23 :

چكيده
ـی
چارچوبــی در انتخــاب یــک راه ح ـل مناســب بــرای مدیریــت آب همــراه ضــروری و مهمتریــن گام در مهــار ایــن پســاب نمکزدایـ ِ
ـی یــک نمونــه آب همــراه ،حــاوی  4393 ppmنمــک ،بــا اعمــال ولتــاژ 7
آن اســت .در ایــن پــروژه عملکــرد الکترودیالیــز در نمکزدایـ ِ
ولــت بــه مــدت  360دقیقــه مطالعــه شــد %62 .نمکزدایــی نشــان داد کــه ایــن فرآینــد بهصــورت بالقــوه توانایــی تامیــن آب کشــاورزی
ـی تاثیــر دبــی خــوراک ،ولتــاژ و مــدت فرآینــد بــر عملکــرد الکترودیالیــز ،از طراحــی
و مصــارف احشــام از آب همــراه را دارد .بــرای بررسـ ِ
آزمایــش تاگوچــی و آرایــه  9 Lاســتفاده شــد .از نتایــج آزمایشهــا چنیــن برداشــت شــد کــه درصــد جداســازی بــا افزایــش ولتــاژ و
مــدت فرآینــد ،افزایــش و بــا افزایــش دبــی ،کاهــش مییابــد .مــدت اجــرای فرآینــد بیشتریــن تاثیــر و دبــی خــوراک کمتریــن تاثیــر
را بــر جداســازی نمــک دارد .در گســتره شــرایط انتخابشــده بــرای انجــام آزمایشهــا ،ولتــاژ  7 Vو دبــی  0/3 L/minو زمــان فرآینــد
 ،200 minشــرایط بهینــه انجــام فرآینــد تعییــن شــدند.
كلمات كليدي :الکترودیالیز ،آب همراه ،نمکزدایی ،تصفیه آب ،تاگوچی.

مقدمه

آبــی کــه هنــگام اســتخراج نفــت خــام و گاز بههمــراه
آنهــا بــه ســطح زمیــن میآیــد آب همــراه نامیــده
میشــود .آب همــراه 1بزرگتریــن حجــم محصــوالت

جانبــی صنایــع نفتــی را در بــر ميگيــرد و بیشتریــن
ســهم از پســابهای تولیدشــده در جهــان را نيــز تشــکیل
میدهــد[ .]1آمارهــای ارايهشــده در ســال  2004نشــان

دادنــد كــه در ایــاالت متحــده آمریــکا بهطــور متوســط
بـهازای هــر بشــکه نفــت اســتخراجی 8 ،بشــکه آب همــراه
از چــاه خــارج میشــود[ .]2در حــال حاضــر در هــر
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ashrafi@iust.ac.ir

روز  250میلیــون بشــکه آب همــراه از تمــام چاههــای
نفتــی دنیــا اســتخراج میشــود  ،در حالــی کــه مقــدار
نفــت برداشتشــده  80میلیــون بشــکه اســت[.]3
ناخالصیهــای اصلــی موجــود در آب همــراه شــامل مــواد
نفتــی معلــق و محلــول ،مــواد معدنــی محلــول ،جامــدات
معلــق و گازهــای حلشــدهاند.

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تولیــد آب همــراه ،بايــد بــرای
کنتــرل و مدیریــت آن تمهیداتــی اندیشــید؛ بــه ايــن
منظــور ،آن را دوبــاره در چــاه تزریــق و یــا در طبیعــت
رهــا میکننــد؛ از آن بــراي خنککــردن یــا شستشــوي
تجهیــزات صنایــع نفتــی اســتفاده ميكننــد و یــا در
کشــاورزی و دامــداری بــه كار ميبرنــد[.]1
1. Produced water
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ناخالصیهــای موجــود در آب همــراه اجــرای هــر یــک

 1و  2و میانگیــن درصــد یونهــا و نمکهــای موجــود

بــرای کنتــرل و مدیریــت آب همــراه ،ابتــدا بایــد آن را

شــده اســت.

از نــكات گفتهشــده را بــا مشــکل روبــرو میكنــد؛ لــذا

در آب همــراه نيــز در شــکلهای  3و  4نمایــش داده

متناســب بــا هــدف ،طــی چنــد مرحلــه تصفیــه كــرد.

در فرآینــد الکترودیالیــز بــرای جداســازی یونهــای

نمکزدایــی از آن بــا روشهایــي ماننــد اســمز معکــوس،

محرکــه الکتروشــیمیایی ،بهكمــك غشــاهای تبــادل

ایــن روشهــا ،الکترودیالیــز کمتــر مطالعــه شــده اســت.

برعکــس فرآیندهــای اســمز معکــوس ،در فشــاري
ِ
ناچیز(حــدود  1/7اتمســفر) قــرار دارد[.]6

یکــی از مهمتریــن مراحــل پاکســازی آب همــراه

حلشــده در آب همراه(یــا نمکزدایــی) ،از نیــروی

تقطیــر غشــایی ،الکترودیالیــز و  ...اســت کــه در میــان

یونــی ،اســتفاده میشــود[ .]5خــوراک ایــن فرآیندهــا،

پراکندگــی غلظــت مــواد معدنی(یونهــا) در آب همــراه
اســتخراجی از چاههــای مختلــف آمریــکا در شــکلهای

چاهها()%

(TDS(mg/L

شکل  1پراکندگی غلظت مواد معدنی در آب همراه استخراجی از چاههای نفتی غیرمتعارف آمریکا[.]4

چاهها()%

(TDS(mg/L

شکل  2پراکندگی غلظت مواد معدنی در آب همراه استخراجی از چاههای نفتی متعارف آمریکا[.]4
مواد دیگر %1

مواد دیگر %11
NaHCO3

NaCl

%4

%17

NaHCO3

%82

NaCl

%85

منابع نفتی غیر متعارف
منابع نفتی متعارف
شکل  3میانگین درصد نمکهای موجود در آب همراه[.]4
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شکل  4میانگین درصد یونهای موجود در آب همراه[.]4

در فرآینــد الکترودیالیــز ،یونهــا پــس از گــردش خــوراک

شــدت رســوبگذاری خــوراک و رســوبگیری غشــا و ...

اثــر اعمــال میــدان الکتریکــی از خــوراك جــدا میشــوند.

غلظــت خــوراک ،گزینشپذیــری کاهــش و هزینــه

در فضاهــای میــان غشــاهای تبــادل کاتیــون و آنیــون و بر

بســتگی دارد .همچنیــن وی اعــام كــرد کــه بــا افزایــش

بــه فاصلــه هــر دو غشــای مجــاور یــک ســل و بــه هــر

اجــرای ایــن فرآینــد تــا  23برابــر افزایــش مییابــد[.]9

معمــول استفادهشــده در فرآیندهــای الکترودیالیــز ،کــه از

 -1بررســی عملکــرد و توانایــی روش الکترودیالیــز در

دو ســل یــک جفــت ســل گفتــه ميشــود .سیســتمهای
صدهــا ســل تشــکیل شــدهاند ،انباشــته 1غشــايی نامیــده

میشــوند[ .]6شــکل  5نمایــی از فرآینــدی را كــه در
یــک ســل اتفــاق میافتــد نشــان میدهــد .تــا بــه حــال

دو تحقیــق مســتقل دربــاره نمکزدایــی از آب همــراه
بــه روش الکترودیالیــز انجــام شــده اســت .هیــز 2ابتــدا

تحقیــق حاضــر بــا دو هــدف کلــی انجــام شــده اســت.

نمکزدایــی از آب

 -2بررســی مشــخصههای عملیاتــی موثــر بــر عملکــرد
ایــن فرآینــد و تعییــن شــرایط بهینــه عملیاتــی.

مواد و روشها

بــا شناورســازی قطــرات نفتــی را حــذف و ســپس مــواد

بــرای بررســی قابلیــت فرآینــد الکترودیالیــز در پاکســازی

ســیال جداســازی كــرد .وی ســپس بــرای انجــام آزمایــش

حوزههــای نفتــی کشــورهای مختلــف[ ،]10یــک نمونــه

نمــک موجــود در آب همــراه را حــذف و نمکزدایــی

انتخــاب شــد .دلیــل ایــن انتخــاب رســوبگذاری

تصفیــه آب همــراه آزمایــش کــرد و بــه ایــن نتیجــه

الکترودیالیــز اســت.

آلــی حلشــده در آب همــراه را بهكمــك راکتــور بســتر

آب همــراه ،ضمــن مطالعــه ویژگیهــای آبهــای همــراه

واحــد الکترودیالیــز را بــه كار بــرد و توانســت تــا  %89از

آب همــراه حــاوي مقــداري ناچيــز یونهــای دوظرفیتــی

كنــد[ .]8ســیریودین 3توانایــی الکترودیالیــز را بــرای

یونهــای مزبــور روی غشــاها و ایجــاد اختــال در فرآینــد

رســید کــه ایــن روش قابلیــت باالیــی در نمکزدایــی

از آب همــراه دارد .وی از نتایــج آزمایــش خــود چنیــن
اســتنباط کــرد کــه بازدهــی الکترودیالیــز بــه عواملــی

ماننــد انــرژی مصرفــی ،زمــان مانــد ،غلظــت خــوراک و

1. Stack
2. Hayes
3. Sirivedhin
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غشا تیادل کاتیون

غشا تیادل آنیون

رقیق شونده

غلیظ شونده

شکل  5نمایی از یک سل الکترودیالیز[.]7

الزم بــه ذکــر اســت كــه چــون در اکثــر منابــع
الکترودیالیــز بــرای نمکزدایــی از محلولهــای غلیــظ

توصیــه نمیشــود ،در ایــن تحقیــق از نمونــهای نســبتا

رقیــق اســتفاده شــد ،اگــر چــه آب همــراه تولیدشــده در
حوزههــای نفتــی ایــران جــزء آبهــای همراه بســیار شــور
اســت .غلظــت جامــدات محلــول در آب همراه اســتخراجی

تعــدادی از حوزههــای نفتــی خلیــج فــارس حــدود

mg/L

 187000اســت[ .]11جــدول  1ویژگیهــای نمونــه آب
همــراه انتخابــی را نمایــش میدهــد.

جدول  1ویژگیهای نمونههای آب همراه انتخابی.
نمونه

pH

Na+
)(mg/L

)Cl-(mg/L

7/5

1606

2024

TDS HCO-13
)(mg/L) (mg/L

763

4393

همچنیــن بــا بررســی منابــع مختلــف در زمینــه
نمکزدایــی از آب بــهروش الکترودیالیــز ،تصمیــم

گرفتــه شــد از محلــول نیتــرات ســدیم بهعنــوان ســیال
شــوینده الکتــرود اســتفاده شــود .تمــام مــواد شــیمیایی

استفادهشــده در ایــن پژوهــش از گریــد صنعتــی و
ســاخت کشــور چیــن بودنــد :ســدیم کلریــد محصــول
شــرکت چانگشــا يونتــا ،1ســدیم بیکربنــات محصــول

هنــان شــيتونگ تريدينــگ 2و ســدیم نیتــرات ســاخت
شــرکت هاربيــن.3

غشــاهای بهکاررفتــه در ایــن تحقیــق ناهمگــن از نــوع

AMI7001S

و

CMI7000CR

ســاخت کشــور آمریــکا

بودنــد .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن پژوهــش بــرای اولیــن
بــار از غشــاهای ناهمگــن بــرای الکترودیالیــز آب همــراه
اســتفاده شــده اســت .جــدول  2خــواص شــیمی فیزیکــی

ایــن غشــاها را نشــان میدهــد .بــرای آمادهســازی
غشــاها ،ابتــدا ورقههــای غشــا در ابعــاد الزم بریــده شــد

و ســپس قطعــات بریدهشــده در محلــول  5درصــد وزنــی
ســدیم کلریــد گذاشــته شــدند و محلــول بهمــدت 24 hr

در دمــای  40°Cقــرار گرفــت .پــس از  ،24 hrغشــاها
از محلــول خــارج و در محلــول  1مــوالر ســدیم کلریــد
قــرار داده شــدند .از ایــن پــس غشــاها هرگــز نبایــد
خشــک میشــدند ،زيــرا قابلیــت تبــادل یونــی خــود را

از دســت میدادنــد؛ لــذا پــس از انجــام هــر آزمایــش،

انباشــته دوبــاره بــاز میشــد و غشــاها در محلــول  1مــوالر
ســدیم کلریــد قــرار ميگرفتنــد تــا دوبــاره در آزمایــش
بعــدی اســتفاده شــوند .بــا توجــه بــه امکانــات و غشــاهای

دردســترس ،تصمیــم گرفته شــد در تمــام آزمایشهــا از دو
جفــت ســل بــرای اجــرای فرآینــد الکترودیالیــز آب همــراه
اســتفاده شــود .بــراي بررســی توانایــی فرآینــد الکترودیالیــز

در نمکزدایــی از آب گفتهشــده 3 L ،محلــول مشــابه

نمونــه انتخابشــده آب همــراه ســاخته شــد.

1. Changsha Yonta Industry
2. Henan Shitong Trading
3. Harbin
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جدول  2خواص غشاهای استفادهشده[.]12
مشخصات

AMI7001S

CMI7000CR

نوع غشا

ناهمگن

ناهمگن

ضخامت استاندارد()mm

0/45

<0/45

مقاومت الکتریکی(0/5 M NaCl )cm 2Ω

<40

<30

نفوذ گزینشی()0/1 mol KCl.kg-1/0/5 mol KCl.kg-1

90

94

ظرفیت تبادل()meq.g-1

1/3

1/6

تراوایی نسبت به آب()cm3h-1m-2 @ 35 kPa

<32

<32

پایداری گرمایی()°C

90

90

نمونههــا در مخــزن خــوراک ریختــه و بهكمــك پمــپ

بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای نمونهبــرداری از محلــول

گردانــده شــدند .ولتــاژي مشــخص( )7 Vبــه انباشــته

آزمایــش نمونهبــرداری انجــام میشــد .ســپس بــا

در انباشــته ،بــا دبــی  0/3 L/minو بــه مــدت ،360 min
اعمــال و بــه فواصــل زمانــی معین(هــر

min

)20

رقیقشــونده در فواصــل زمانــی معیــن ،تنهــا در انتهــای
اندازهگیــری هدایــت الکتریکــی نمونــه و اســتفاده از

ل نمونهبــرداری شــد .در نهایــت ،رونــد کاهــش
از محلــو 

روابــط سرانگشــتی ،مقــدار غلظــت نمکهــا در هــر

الکترودیالیــز در پاکســازی آب همــراه درحالبررســی

نمونههــا بهعنــوان پاســخ هــر آزمایــش بــه نرمافــزار

غلظــت نمــک در محلــول رقیقشــونده و توانایــی

بــا اندازهگیــری مقــدار هدایــت الکتریکــی نمونههــا
آزمایــش شــد.

هدایــت الکتریکــی محلولهــای نمونــه براســاس مراجــع

معتبــر بــا اســتفاده از دســتگاه متلــر تولــدو 1و روابــط

سرانگشــتی بیــن غلظــت جامــدات حلشــده و هدایــت
الکتریکــی اندازهگیــری شــد[:]13
()1

شــکل  6شــماتیک واحــد الکترودیالیــز استفادهشــده
را نشــان میدهــد .بــراي بررســی تاثیــر برخــی

مشــخصههای عملیاتی(دبــی ،ولتــاژ و مــدت اجــرای
فرآینــد) بــر بازدهــی نمکزدایــی فرآینــد الکترودیالیــز،

از روش طراحــی آزمایــش تاگوچی(آرایــه  )9 Lبهکمــک

نرمافــزار مینیتــب اســتفاده شــد .جــدول  3مشــخصههای
عملیاتــی بررسیشــده و ســطوح درنظرگرفتهشــده بــرای
آنهــا و جــدول  4آزمایشهــای تعریفشــده بهكمــك

نرمافــزار را نمایــش میدهــد.

هــر کــدام از آزمایشهــای تعریفشــده اجــرا شــدند.
روش انجــام ایــن آزمایشهــا مشــابه آزمایــش بررســی

تــوان الکترودیالیــز در نمکزدایــی از آب همــراه بــود،

کــدام از نمونههــا تعییــن شــد .پــس از آن ،نتایــج غلظــت

وارد شــدند .نرمافــزار بــا تحلیــل آزمایشهــا و نتایــج

آنهــا اثــر هــر کــدام از مشــخصهها بــر بازدهــی عملکــرد
الکترودیالیــز را پیشبینــی کــرد و هــدف دوم ایــن پــروژه

نیــز محقــق شــد.
نتایج و بحث

در آزمایــش بررســی توانایــی الکترودیالیــز در نمکزدایــی

از آب همــراه کــه در آن  ،ولتــاژ

v

 7بهمــدت 360

دقیقــه بــه خــوراک اعمــال شــد ،جداســازی معــادل

 %62بــه دســت آمــد .در شــکل  7رونــد کاهــش غلظــت
نســبی نمــک در نمونــه آب همــراه نشــان داده شــده
اســت .در جــدول  5غلظــت محلــول نهایــی حاصــل از

الکترودیالیــز نمونــه آب همــراه بــا مقادیــر مجــاز بــرای
اســتفاده در زمینههــای مختلــف مقایســه شــده اســت.
از ایــن مقایســه میتــوان نتیجــه گرفــت کــه محصــول

بهدســتآمده از الکترودیالیــز بــرای مصــارف آبیــاری و
آبدهــی بــه احشــام مناســب اســت ،لــذا میتــوان گفــت

الکترودیالیــز بالقــوه ميتوانــد از برخــی آبهــای همــراه

نمكزدايــي كنــد.

1. Mettler Toledo

شماره 1395-4 ،89

40

شکل  6شماتیک فرآیند الکترودیالیز.
جدول  3مشخصههای عملیاتی بررسیشده و سطوح آنها.
فاکتور سطح

دبی خوراک()L/min

ولتاژ()V

مدت زمان اجرای آزمایش()min

1

0/3

2/5

60

2

0/5

5

120

3

1

7

200

جدول  4آزمایشهای طراحیشده با نرمافزار مینیتب.
شماره آزمایش

متغیرها
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ولتاژ()V

2/5

2/5

2/5

5

5

5

7

7

7

دبی()L/min

0/3

0/5

1

0/3

0/5

1

0/3

0/5

1

مدت زمان()min

60

120

200

120

200

60

200

60

120

غلظت نسبی

زمان()min

شکل  7روند کاهش غلظت نمک در فرآیند الکترودیالیز آب همراه.
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جدول  5مقایسه غلظت محلول نهایی با مقادیر مجاز[.]13
غلظت نمک در محلول
خروجی)(mg/L

حداکثر غلظت مجاز
براي آبیاری)(mg/L

1570

2000

حداکثر غلظت مجاز براي استفاده حداکثر غلظت مجاز براي استفاده بهعنوان
آب آشامیدنی)(mg/L
احشام)(mg/L
5000

500

بــرای بررســی عوامــل موثــر بــر عملکــرد فرآینــد

 9نشــان میدهــد کــه افزایــش دبــی خــوراک ،از 0/3

از روش طراحــی آزمایــش تاگوچــی اســتفاده شــد و

فرآینــد منجــر شــده اســت.

الکترودیالیــز ،همــان طــور کــه پیشتــر گفتــه شــد،

تــا  ،1 L/minبــه کاهــش  9درصــدی متوســط بازدهــی

آزمایشهــای طراحیشــده اجــرا شــدند .پــس از

علــی و همکارانــش ایــن موضــوع را بدیــن صــورت

انجامشــده ،درصــد جداســازی بهدســتآمده در هــر

زمــان مانــد یونهــا در بخشهــای مختلــف انباشــته

شــد .نمــودار مقــدار متوســط جداســازی برحســب ولتــاژ

نمکــی کــه منتقــل میشــود و در نتیجــه مقــدار

بــا توجــه بــه ایــن نمــودار میتــوان گفــت كــه بــا افزایش

بــه مقــدار بيشتــر جداســازی ،اســتفاده از دبیهــای

در فرآینــد الکترودیالیــز افزایــش مییابــد .ایــن کــه

نمــودار شــکل  10اثــر مــدت اجــرای فرآینــد الکترودیالیز

بررســی هدایــت الکتریکــی نمونههــا در آزمایشهــای

توجیــه کردنــد کــه وقتــي دبــی جریــان کمتــر اســت،

آزمایــش بهعنــوان پاســخ بــه نرمافــزار مینیتــب داده

بیشتــر اســت[]14؛ لــذا در چنیــن شــرایطی ،مقــدار

در شــکل  8نمایــش داده شــده اســت.

جداســازی افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن ،بــرای رســيدن

مقــدار ولتــاژ اعمالــی ،متوســط درصــد جداســازی

کمتــر پیشــنهاد میشــود.

متوســطهای درصــد جداســازی بهدســتآمده در

بــر متوســط درصــد جداســازی را بررســی میکنــد.

جداســازی کل آزمایشهــای نهگانه(خــط افقــی) اســت

جداســازی بهدســتآمده در زمانهــای اجــرای فرآینــد

از مقــدار متوســط بهدســتآمده در آزمایشهــای

نهگانه(خــط افقــی) اســت .همچنیــن در مــدت
ـان اجــرایِ فرآین ـ ِد  60دقیقــه ،متوســط درصدهــای
زمـ ِ

 8میتــوان ديــد کــه بــا افزایــش ولتــاژ اعمالــی از 2/5

آزمایشهــای نهگانــه بــوده اســت كــه نشــان ميدهــد

ولتاژهــای  2/5و  5 Vکمتــر از مقــدار متوســط درصــد

ايــن شــکل نشــان میدهــد کــه متوســطهای درصــد

و در ولتــاژ  ،7 Vمتوســط درصدهــای جداســازی بیــش

 200و  120 minبیــش از مقــدار متوســط آزمایشهــای

نهگانــه بــوده ،اثربخــش بــودن افزایــش ولتــاژ بــر

بازدهــی فرآینــد را نشــان ميدهــد .بــا توجــه بــه شــکل

جداســازی کمتــر از متوســط بهدســتآمده در

بــه  ،7 Vمتوســط بازدهــی فرآینــد  %12افزایــش یافتــه

مــدت اجــرای فرآینــد بــر بازدهــی آن بســیار موثــر اســت

بــا افزایــش ولتــاژ پیشبینــی میشــود کــه درصــد

متوســط جداســازی فرآینــد افزایــش مييابــد .بــا توجــه

تــا ايــن کــه در بــازهای از ولتــاژ پالریزاســیون غلظتــی رخ

جداســازی فرآیندهایــی بــا مــدت انجــام

200

اعمالــی از دســت بدهــد .در شــکل  9اثــر دبــی خــوراک

دقیقــه بــوده اســت .شــکل  11مقادیــر ســیگنال بــه نویــز

اســت.

جداســازی افزایــش یابــد .ایــن رونــد ادامــه خواهــد یافت

دهــد و بازدهــی فرآینــد تابعیــت خطــی خــود را از ولتــاژ
بــر متوســط درصــد جداســازی بررســي شــده اســت .از

ايــن شــکل میتــوان دریافــت کــه درصــد جداســازی

بــا مقــدار دبــی خــوراک رابطــه معکــوس دارد .شــکل

و بــا افزایــش مــدت اجــرای فرآینــد الکترودیالیــز ،مقــدار
بــه ایــن شــکل میتــوان گفــت متوســط درصدهــای
min

حــدود  %17بیــش از فرآیندهــای بــا مــدت انجــام 60

مربــوط بــه هــر یــک از مشــخصههای موثــر در فرآینــد

الکترودیالیــز را نمایــش میدهــد.
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متوسط جداسازی()%

2/5

20

15

10
5

5
7
ولتاژ انباشته()V
شکل  8نمودار مقدار متوسط جداسازی برحسب ولتاژ.

0/5
1
دبی خوراک()L/min
شکل  9اثر دبی خوراک بر مقدار متوسط جداسازی.
متوسط جداسازی()%

15
10
5
0

60

120
200
مدت زمان فرآیند()min
شکل  10اثر مدت انجام فرآیند بر مقدار متوسط جداسازی.
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شکل  11مقادیر سیگنال به نویز مربوط به هر یک از مشخصهها.

بــا مقایســه ســیگنال بــه نویـ ِز عوامــل دبــی خــوراک ،ولتاژ

کــه در میــان عوامــل بررسیشــده ،مــدت اجــرای فرآینــد

کــه کیفیــت خروجــی فرآینــد یــا بهعبــارت دیگــر درصــد

کیفیــت جداســازی فرآینــد الکترودیالیــز دارد.

و مــدت زمــان اجــرای فرآینــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت

بیشتریــن تاثیــر و دبــی خــوراک کمتریــن اثــر را بــر

جداســازی نمــک از آب بیشتریــن وابســتگی را بــه تغییــر

چــون همــواره شــرایطي بــا بیشتریــن مقــدار ســیگنال

تغییــر دبــی خــوراک نشــان میدهــد؛ لــذا بــا بررســی

میشــوند ،بــا بررســی نمودارهــای شــکل  11میتــوان

مــدت انجــام فرآینــد دارد و کمتریــن حساســیت را بــه

بــه نویــز بهعنــوان شــرایط بهینــه عملیاتــی انتخــاب

نمودارهــای ســیگنال بــه نویــز نتیجــه گرفتــه میشــود

نتیجــه گرفــت کــه در میــان شــرایط انتخابشــده بــرای

تعیین شرایط بهینه ...
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انجــام آزمایشهــا ،حالــت بهینــه بــرای اجــرای فرآینــد

نســبتا رقیــق را ،کــه اغلــب پســاب منابــع نامتعــارف تولید

خــوراک  0/3 L/minو مــدت انجــام فرآینــد 200 min

آزمایــش تاگوچی(آرایــه  )9 Lو بــا اســتفاده از نرمافــزار

الکترودیالیــز نمکزدایــی از آب همــراه ولتــاژ  ،7 Vدبــی
اســت.

نفــت را تشــکیل میدهنــد ،دارد.بهکمــک روش طراحــی

مینیتــب ،اثــر ســه مشــخص ه عملیاتی ولتــاژ ،مــدت فرآیند

بدیــن ترتیــب هــدف دوم ایــن تحقیــق نیــز کــه بررســی

و دبــی خــوراک بــر مقــدار نمکزدایــی بررســی شــد.

تعییــن شــرایط بهینــه عملیاتــی بــود محقــق شــد.

 7 Vافزایــش  %12متوســط بازدهــی فرآینــد نمکزدایــی

اثــر مشــخصههای عملیاتــی بــر عملکــرد الکترودیالیــز و

نتیجهگیری

چــون آب همــراه عظیمتریــن بخــش پســابهای
تولیــدی در صنایــع نفتــی را تشــکیل میدهــد و حتــی

اکثــر مواقــع حجــم آن از حجــم نفــت تولیــدی از یــک
چــاه بیشتــر اســت ،میتــوان گفــت کــه مدیریــت

کــردن ایــن پســاب بســیار ســخت و مهــم اســت .بــا
توجــه بــه ایــن کــه ناخالصیهــای موجــود در ایــن

پســاب گســترهاي وســیع از مــواد آلــی ،معدنــی ،مــواد
رادیواکتیــو ،گازهــا و  ...را در بــر میگیــرد ،از پســاب
مزبــور نمیتــوان مســتقیما اســتفاده و یــا آن را بــدون

تصفیــه شــدن در محیــط زیســت رهــا كــرد.

در ایــن پژوهــش عملکــرد الکترودیالیــز در نمکزدایــی
از آب همــراه و نيــز نحــوه اثــر مشــخصههای عملیاتــی

بــر ایــن فرآینــد بررســی شــد .در الکترودیالیــز نمون ـهای
رقیــق از آب همــراه بــا غلظــت  ،4393 ppmبــا اعمــال
ولتــاژ  7بــه مــدت  %62 ،6 hrنمکزدایــی رخ داد و محصــول

بهدســتآمده بــرای مصــارف آبیــاری و آب دادن بــه

احشــام مناســب بــود .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایــن روش توانایــی نمکزدایــی از آبهــای همــراه

افزایــش ولتــاژ اعمالــی بــه انباشــته الکترودیالیــز از  2/5تــا
را بــه همــراه داشــت .افزایــش دبــی خــوراک ورودی بــه

انباشــته الکترودیالیــز از  0/3تــا  1لیتــر بــر دقیقــه بــه
کاهــش تقریبــی  %9متوســط بازدهــی فرآینــد نمکزدایــی
منجــر شــد و هــر چــه مــدت انجــام فرآینــد( 60تــا 200

دقیقــه) بیشتــر شــد ،درصــد نمکزدایــی هــم افزایــش
یافت(افزایــش  %17بازدهــی).

همچنیــن در میــان عوامــل دبــی خــوراک ،ولتــاژ
اعمالــی و مــدت اجــرای فرآینــد ،دبــی ضعیفتریــن اثــر

را بــر نمکزدایــی از آب همــراه و مــدت اجــرای فرآینــد
شــدیدترین اثــر را داشــت .در میــان شــرایط انتخابشــده
بــرای انجــام آزمایشهــا ،حالــت بهینــه بــرای انجــام

فرآینــد الکترودیالیــز نمکزدایــی از آب همــراه ولتــاژ ،7 V
دبــی خــوراک  0/3لیتر در دقیقه و مــدت فرآیند 200 min

بود.

نتایــج ایــن پژوهش نشــان دادنــد کــه الکترودیالیــز میتواند
روشــي مناســب بــرای نمکزدایــی از آبهــای همراه نســبتا
رقیــق باشــد .بــرای نمکزدایــی از آبهــای همــراه غلیــظ،

بــا توجــه بــه نیــاز بــه اعمــال ولتاژهــای بــاال و صــرف زمــان
زیــاد بــرای اجــرای فرآینــد ،پیشــنهاد میشــود از ایــن
روش بهصــورت ترکیــب بــا ديگــر فرآیندهــای نمکزدایــی
ماننــد اســمز معکــوس اســتفاده شــود.
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