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بررســی پارامترهــای مؤثــر بــر عملکــرد فرآینــد
نمــکزدای الکترواســتاتیک بهکمــک شــبکه
عصبــی
حامد کاظمي گلباغي ،1مهدی محمدی ،2سيد حامد موسوی *1و سيد محمدعلي موسويان
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 -1آزمايشگاه فرآيندهای جداسازی و نانوفناوری ،دانشکده فني کاسپين ،پرديس دانشکدههای فني دانشگاه تهران ،ايران
 -2گروه فناوریهای تبدیل و بهینهسازی ،پژوهشکده توسعه فناوریهای پاالیش ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -3دانشکده مهندسي شيمي ،پرديس دانشکدههای فني ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت1399/06/24 :

تاريخ پذيرش1399/09/18 :

چكيده
آنچــه تحــت عنــوان نفــت خــام از چاههــای نفتــي اســتخراج ميشــود؛ در حقيقــت امولســيوني از ذرات ريــز آب بــا انــدازه کوچکتــر از
تقريبـاً  100 μmاســت کــه در فــاز نفتــي پراکنــده شــده اســت .ايــن امولســيون کــه امولســيوني پايــدار اســت؛ درصورتيکــه بــه دو فــاز
آب و نفــت تفکیــک نشــود؛ موجــب بــروز مشــکالت جــدی در فرآینــد انتقــال و پاالیــش نفــت خــام خواهــد شــد .بــه منظــور جداســازی
آب و ترکیبــات یونــی همــراه آن از نفــت خــام ،واحدهــای نمکزدایــی کــه در آنهــا از میــدان الکتریکــی بــا شــدت بــاال اســتفاده
میشــود ،مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد .بازدهــی ایــن واحدهــا بــه متغيرهــای متعــددی وابســته اســت .در ایــن پژوهــش ،اثــر
پارامترهــای مختلــف بــر میــزان نمــک همــراه نفــت خروجــی یــک واحــد نمـکزدا مطالعــه شــده اســت .بدیــن منظــور ،شــبکه عصبــی
بهینــه شــده بهوســیله الگوریتــم فاختــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه کمــک نتایــج شبیهســازی ،مقادیــر بهینــه دمــا ،درصــد
آب تزریقــی ،افــت فشــار در شــیر اختــاط و غلظــت تعلیقشــکن معيــن شــده اســت؛ بهطوريکــه ایــن مقادیــر بهترتیــب برابــر بــا
 0/85 bar ،%3/25 ،79 °Cو  90 ppmاســت .بــا توجــه بــه اهمیــت نــوع تعلیقشــکن ،بــه منظــور بررســی اثــر آن بــر ســایر پارامترهــا ،در
مطالعــه صــورت گرفتــه ،از چهــار نــوع تعلیقشــکن متفــاوت اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه افزایــش آب و
رســوبات همــراه نفــت و وزن مخصــوص نفــت خــام ،بــر بازدهــی فرآینــد نمکزدایــی تأثیــر منفــی دارنــد.
كلمــات كليــدي :امولســیون آب در نفــت ،نمــکزدای الکترواســتاتیک ،شــبکه عصبــی مصنوعــی ،الگوریتــم
بهینهســازی فاختــه

مقدمه

همــواره همــراه نفــت اســتخراج شــده از مخــازن نفتــی،
*مسؤول مكاتبات
mhmousavi@ut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.4287.2944( :

مقادیــر متفاوتــی از آب بــا غلظتهــای مختلــف نمــک

محلــول در آن تولیــد میشــود .مطابــق اطالعــات موجــود،

غلظــت ترکیبــات یونــی همــراه نفــت در میدانهــای نفتــی
ایــران حــدود  150000تــا  220000 ppmاســت [.]1
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آب اســتحصال شــده بههمــراه نمــک ،در اثــر عبــور از

بــا زمــان مانــد بــاال اســت [ 7و  .]8امــروزه روشهــای

محیــط متخلخــل مخــزن ،شــیرهای فشــار شــکن و ســایر

مختلفــی از جملــه روشهــای گرمایــی ،2جداســازی

قطــرات ریــز ( )d<100 μmدر فــاز نفتــي پراکنــده ميشــود

مــواد شــیمایی تعلیقشــکن  ،تنظیــم

و جداســازی

نفــت از قبیــل آســفالتین ،رزیــن و واکــس بــا تشــکيل یک

نمــک همراه نفــت خام در مقیــاس صنعتی و آزمایشــگاهی

تنشهــای موجــود در مســیر تولیــد و انتقــال ،بهصــورت
[ 2و  .]3ترکیبــات فعــال ســطحی طبيعــي 1موجــود در فاز
الیــه حائــل پایــدار حــول قطــرات آب و جلوگيــری از انعقاد
(پيونــد) قطــرات بــا يکديگــر موجــب پایــداری امولســیون

آب در نفــت میگردنــد [ .]4امولســيون تشــکیل شــده

غشــایی ،3ســانتریفیوژ ،4ریزموجهــا 5و امــواج فراصــوت،6
7

pH

8

الکترواســتاتیکی 9جهــت افزایــش بازدهی جداســازی آب و

ارائــه شــده اســت [ .]9هــر يــک از روشهــای ذکــر شــده
دارای مزایــا و معایبــی اســت؛ بهطوریکــه در هیچکــدام

از روشهــای ذکــر شــده بهتنهایــی دســتیابی بــه

اگرچــه از نقطــه نظــر ترموديناميکــي ناپايــدار اســت؛

جداســازی مطلــوب امکانپذیــر نیســت .مهمتریــن اثــر

زمــان پايــدار باشــد [ .]5حضــور آب و ترکیبــات یونــی

آن ،افزایــش ســرعت تهنشــینی قطــرات آب اســت .امــا

امــا از نظــر ســينتيکي مــي تواننــد در بــازه طوالنــي از

همــراه آن کــه بهصــورت امولســيون آب در نفــت ظاهــر
ميشــود؛ باعــث ایجــاد خوردگــی در تجهیــزات و خطــوط

روشهــای گرمایــی ،کاهــش لزجــت نفــت خــام و بــه طبع
افزایــش دمــا مســتلزم افزایــش مصــرف انــرژی در فرآینــد

اســت [ .]10اســتفاده از ســانتریفیوژها روشــی مؤثــر در

لولــه ،رســوب ترکیبــات یونــی در تجهیــزات ،مســمومیت

جداســازی آب همــراه نفــت اســت ولــی هزینــه عملیاتــی

انــرژی و بــروز مشــکالت دیگــری شــده و بــا گذشــت

ســطحی امولســیون آب در نفــت موجــب کاهــش پایــداری

کاتالیســت در فرآیندهــای پاییندســتی ،افزایــش مصــرف
زمــان و پيــر شــدن چــاه ،میــزان آب تولیــدی همــراه

نفــت افزایــش یافتــه و بــر ایــن مشــکالت میافزایــد

آن بــاال اســت [ .]11تعلیقشــکنها بــا تأثیــر بــر خــواص

امولســیون میشــوند امــا ضمــن هزینــه بــاال و افــزودن

مــواد شــیمایی دیگــر بــه امولســيون ،آلودگیهــای

[ .]6بــه داليــل ذکــر شــده و همچنيــن بهمنظــور نيــل

زیســت محیطــی را تشــدید مینمایــد [ .]12تغییــرات pH

بازارهــای بينالمللــي ،جداســازی مؤثــر آب و ترکیبــات

بــا بکارگيــری ایــن روش بهتنهایــی ،جداســازی مطلــوب

بــه اســتانداردهای الزامــي بــرای عرضــه نفــت خــام در

یونــی همــراه ،قبــل از انجــام ســاير مراحــل فرآینــدی و

بــر پایــداری امولســیون آب نفــت تأثیرگــذار اســت؛ امــا
امکانپذیــر ناســت [ .]13از بیــن روشهــای مطــرح شــده،

بــا تأکيــد بــر رعايــت الزامــات زیســت محیطــی ،ضرورتــی

اســتفاده از میــدان الکتریکــی بــا بازدهــی بیشــتر ،مصــرف

جداســازی ثقلــی قطــرات آب از فــاز پيوســته نفتــي ،بــا

جداســازی کمتــر ،يکــي از مناس ـبترين گزينههــا اســت

انکارناپذیــر تلقــي ميشــود .بــرای تخمیــن ســرعت
توجــه بــه اختــاف چگالــی دو فــاز نفــت و آب شــور ،از
رابطــه اســتوک بهصــورت زیــر اســتفاده میشــود:
()1

) 2 r 2 ( ρd − ρc

µ

انــرژی کمتــر ،ســازگاری بیشــتر بــا محیــط زیســت و زمان

[ .]14اســاس بهرهگيــری از ایــن روش ،اختــاف هدایــت
الکتریکــی  ،ثابــت دیالکتریــک و زمــان آســایش دو
10

=ν

در ایــن رابطــه ν ،ســرعت نســبی قطــرات آب ،شــعاع

ایــن قطــرات ρd ،و  ρcبهترتیــب چگالــی فــاز آب
(فــاز پراکنــده) و نفــت (فــاز پيوســته) و لزجــت فــاز
نفــت اســت .بــا توجــه بــه انــدازه کوچــک قطــرات آب،

اختــاف کــم چگالــی دو فــاز و لزجــت بــاالی نفت ســرعت

جداســازی آب همــراه پاییــن بــوده و بــه منظور دسـتیابی

بــه میــزان جداســازی مطلــوب نیــاز بــه تانکهایــی

11

12

فــاز اســت [.]15

1. Natural SURFACTANT
2. Heat Treatment
3. Membrane Separation
4. Centrifugal Settling
5. Microwave Radiation
6. Ultrasonic Energy
7. Chemical Demulsiﬁer
8. pH Adjustment
9. Electrostatic Separation
10. Electrical Conductivity
11. Dielectric Constant
12. Relaxation Time
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در ایــن روش ،فــاز آب را رســانا در نظــر گرفتــه کــه بــا

و میــزان آســفالتین همــراه نفــت بــر بازدهــی فرآینــد

توجــه بــه نــوع میــدان تحــت ســه نیــروی دوقطبــی،1

نتایــج بررسـیهای آنهــا نشــان داد وجــود آســفالتین در

اعمــال میــدان الکتریکــی بــا شــدت بــاال ،قطــرات آب بــا

انعقــاد الکتریکــی در میــدان جریــان مســتقیم پرداختنــد.

الکتروفورتیــک 2و دیالکتروفورتیــک 3در جهــت میــدان

نفــت خــام موجــب پایــداری امولســیون میشــود کــه بــا

بزرگتــر را تشــکیل میدهنــد و بــر اســاس رابطــه

بــر ایــن مشــکل فائــق آمــد [ .]20لیــو و همکارانــش بــه

حرکــت نمــوده ،منعقــد شــده و قطراتــی بــا اندازههــای

اضافــه کــردن تعلیقشــکن در غلظــت بهینــه میتــوان

اســتوکس ،بــا ســرعت بیشــتری تهنشــینی اتفــاق

بررســی اثــر متقابــل رزیــن و آســفالتین بــر روی خــواص

نمکزدایــی از نفــت خــام ،از ترکیــب روشهــای ذکــر

کــردن رزیــن میــزان تجمــع آســفالتین در ســطح آب

خواهــد افتــاد [ 7و  .]16امــروزه در واحدهــای صنعتــی

و پایــداری امولســیون آب در نفــت پرداختنــد .بــا اضافــه

شــده از قبیــل جداســازی ثقلــی ،روشهــای گرمایــی،

و نفــت افزایــش یافتــه و پایــداری امولســیون افزایــش

شــدت بــاال بهمنظــور دســتیابی بــه حداکثــر بازدهــی

رزیــن در ســطح مشــترک پایــداری امولســیون کاهــش

مــواد شــیمیایی تعلیقشــکن و میــدان الکتریکــی بــا
اســتفاده میشــود .تحقیقــات گســتردهای درخصــوص
موضــوع جداســازی امولســیون آب در نفــت و افزايــش

بازدهــی روشهــای موجــود انجــام شــده اســت کــه
متعاقبــاً پارامترهــای مهمــی از قبیــل شــدت و نــوع

مییابــد .بــا افزایــش بیشــتر رزیــن بهدلیــل تجمــع
مییابــد [ .]21حدیــدی و همکارانــش بــا اســتفاده از
دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــه شبیهســازی انعقــاد
قطــرات آب در حضــور میــدان الکتریکــی غیریکنواخــت

پرداختنــد .نتایــج شبیهســازی نشــان داد کــه ،شــکل

میــدان الکتریکــی ،فرکانــس میــدان الکتریکــی ،آرايــش

میــدان غیریکنواخــت اعمــال شــده و زاویــه انحــراف

میــزان آب رقیقکننــده ،نــوع و میــزان مــاده تعلیقشــکن،

اثرگــذار اســت ]22[ .مهــدی و همکارانــش بــه بررســی

الکترودهــا ،دمــای فرآینــد ،ســرعت اختــاط ،زمــان مانــد،
ویژگیهــای فیزیکــی و شــیمیایی امولســیون آب و نفــت و

قطــرات بهصــورت قابــل مالحظ ـهای بــر بازدهــی فرآینــد
تأثیــر دمــا ،غلظــت تعلیقشــکن ،نســبت آب تزریقــی و

 ...بهعنــوان متغيرهــای مؤثــر در بــازده فراينــد شناســایی

زمــان مانــد و زمــان اختــاط در مقایــس آزمایشــگاهی

فرکانــس ،شــدت میــدان و نــوع میــدان ب ـرروی فرآینــد

همکارانــش بــا اســتفاده از روش تعــادل جمعیــت بــه

شــدهاند [ 9و  .]17ژانــگ و همکارانــش بــه بررســی اثــر

انعقــاد الکترواســتاتیک 4پرداختنــد .بررســی آنهــا نشــان
داد کــه فرکانــس ،شــدت میــدان الکتریکــی و شــکل مــوج

میــدان الکتریکــی اعمــال شــده بــر بازدهــی فرآینــد

بســیار مؤثــر اســت .همچنیــن ،مــوج مربعــی از بیــن ســه
مــوج سینوســی ،مربعــی و مثلثــی بیشــترین بازدهــی را در

جداســازی آب همــراه دارد [ .]18موســوی و همکارانــش

بــه بررســی اثــر شــدت میــدان الکتریکــی ،انــداره قطــرات
و فاصلــه قطــرات بــا الکتــرود در تشــکیل قطــره ثانویــه

حیــن انعقــاد قطــرات اوليــه بــا يکديگــر پرداختنــد .نتایــج

بررسـیها نشــان داد بــا افزایــش ایــن ســه پارامتــر حجــم
قطــرات ثانویــه تشــکیل شــده افزایــش مييابــد؛ کــه ایــن
امــر موجــب کاهــش بازدهــی جداســازی میگــردد [.]19
مهاتــر و همکارانــش بــه بررســی اثــر غلظــت تعلیقشــکن

در روش جداســازی ثقلــی پرداختنــد [ .]23آریافــر و
بررســی اثــر شــدت میــدان الکتریکــی و میــزان افت فشــار
در شــیر اختــاط در یــک واحــد نمکزدایــی پرداختنــد.

نتایــج حاصــل نشــان داد کــه بــا افزایــش شــدت میــدان
الکتریکــی از  2/5 kV/cmبــه  2 kV/cmبازدهی جداســازی

آب از  %96/4بــه  ،%97/8و نمــک همــراه از 2/06 PTB

بــه  0/66 PTBکاهــش مییابــد .همچنیــن بــا افزایــش

میــزان افــت فشــار در شــیر اختــاط از  20 psiبــه 30 psi

در نمـکزدای مرحلــه دوم بازدهــی جداســازی آب همــراه

 %0/14کاهــش و نمــک همــراه از  2/06 PTBبــه

PTB

 2/14افزایــش مییابــد [.]17

1. Dipolar Force
2. Electrophoretic Force
3. Dielectrophoretic Force
4. Electro Coalescence
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وفاجــو و همکارانــش بــا اســتفاده از منطــق فــازی بــه

جداســازی نهایــی در واحــد نمکزدایــی بهوســیله

در یــک واحــد نمکزدایــی از نفــت پرداختنــد .در ایــن

در واحــد نمکزدایــی دمــای نفــت توســط مبــدل

بررســی بهینــه دمــا ،pH ،نــوع و غلظــت تعلیقشــکن
بررســی دمــای بهینــه  ،115- 120 °Cغلظــت بهینــه ppm

نمـکزدای الکترواســتاتیک در دو مرحلــه انجــام میشــود.
حرارتــی و پیشگرمکنهــای تعبیــه شــده افزایــش

 100-50و  pHبهینــه در دامنــه  9-12بهدســت آمــد

مییابــد .تعلیقشــکن و پســاب خروجــی از نمــکزدای

مؤثــر بــر عملکــرد یکــی از واحدهــای نم ـکزدای غــرب

بــا نفــت ورودی واحــد مخلــوط شــده و وارد نم ـکزدای

[ .]13در ایــن مقالــه ،اثــر تعــداد بیشــتری از پارامترهــای
کشــور بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی بهینــه شــده

بهوســیله الگوریتــم بهینهســازی فاختــه بررســی شــده

اســت .متغيرهــای مؤثــر بررســي شــده کــه شــامل

پارامترهــای عملیاتــی و ویژگیهــای نفــت خــام اســت
بهعنــوان ورودی ،و نمــک همــراه نفــت خــام خروجــی
واحــد بهعنــوان خروجــی بــه شــبکه عصبــی داده شــده و

نتايــج تحليــل شــدهاند.

مرحلــه دوم توســط شــیر اختــاط بــا افــت فشــار معیــن
مرحلــه اول میگــردد .در نمـکزدای مرحلــه اول ،میــدان

الکتریکــی بــا ولتــاژ  19 kVبــر امولســیون آب و نفــت

اعمــال شــده و حــدود  %90آب همــراه در ایــن مرحلــه

جــدا میگــردد .آب رقیقکننــده بــا نســبت حجمــی
مشــخص بــه منظــور کاهــش غلظــت نمــک همــراه و حــل

کــردن کریســتالهای نمــک موجــود در ســیال بــه نفــت

خروجــی از نمـکزدای مرحلــه اول اضافــه شــده و توســط
شــیر اختــاط تعبیــه شــده بــا افــت فشــار معیــن مخلــوط

شرح فرآیند نمکزدایی

جداســازی اولیــه آب آزاد همــراه نفــت در تفکیکگرهــای

ســه فــازی و تانــک شــور بــا توجــه بــه زمــان مانــد،

حــدود ســه تــا پنــج دقیقــه در واحــد بهرهبــرداری اتفــاق
میافتــد .جداســازی در ایــن واحــد تحــت تأثیــر تزریــق

میشــود .در نمــکزدای مرحلــه دوم ،جداســازی نهایــی
بــا اعمــال میــدان الکتریکــی  21 kVتحقــق مییابــد.

در شــکل  1نمــودار فرآینــدی واحــد بهرهبــرداری و

نمکزدایــی نشــان داده اســت.

مــاده تعلیقشــکن و نیــروی ثقلــی انجــام میشــود.
خط لوله گاز

ورودی نفت خام
نقطه تزریق تعلیق شکن
تفکیکگر مرحله اول
تفکیکگر مرحله دوم

تانک بهرهبرداری

تانک نفتشور

نقطه تزریق تعلیق شکن

برج دفع

تفکیکگر مرحله سوم

نمکزدایی مرحله دوم

واحد تصفیه پساب

واحد تصفیه آب

مبدل حرارتی
پیش گرمکن نمکزدایی مرحله اول

شکل  1نمودار فرآیندی واحد بهرهبرداری و نمکزدایی
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هفــت پارامتــر اســت .بــا توجــه بــه صنعتــی بــودن ایــن

روش کار

پارامترهــای عملیاتــی بررســی شــده در ایــن مقالــه شــامل
غلظــت تعلیقشــکن ،دمــا ،زمــان مانــد ،افــت فشــار در

شــیر اختــاط ،درصــد آب تزریقــی و ویژگیهــای نفــت
شــامل وزن مخصــوص و آب و رســوبات همــراه نفــت خــام

اســت .بررســیها در چهــار نــوع تعلیقشــکن مختلــف

انجــام شــده اســت .تمــام آزمایشهــا و دادههــا در مقیــاس
صنعتــی گــردآوری شــده اســت .از روش  77-IPجهــت

اندازهگیــری نمــک همــراه نفــت 4007ASTM_D ،جهــت
تعییـ�ن درصـ�د آب و رسـ�وبات همـ�راه نفـ�ت  و

�1298AST

 M_Dجهــت اندازهگیــری وزن مخصــوص نفــت اســتفاده

شــده اســت .بــا توجــه بــه محدودیتهــای واحدهــای

صنعتــی در جمــعآوری دادههــا و پیچیدگیهــای مــدل

اســتفاده از روشهــای مدلســازی مبتنــی بــر روشهــای

پژوهــش و محدودیتهــای موجــود در گــردآوری دادههــا،
تعــداد الیههــای مخفــی و نودهــای آن نیــز متناســب

بــا تعــداد دادههــا بــا محدودیتهایــی همــراه بــوده
اســت .در الیــه مخفــی طراحــی شــده ،ب ـهروش خطــا و
آزمایــش ،یــک الیــه بــا چهــار نــورون بــا تابــع انتقــال

تانژانــت هایپربولیــک مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

شــکل  2ســاختار شــبکه عصبــی ب ـهکار گرفتــه شــده را
نشــان میدهــد .نورونهــا در همــه الیههــا بهوســیله

خطــوط وزنداری بــه هــم متصــل شــدهاند .مقــدار

عــددی بهدســت آمــده در هــر نــورون بــا عــدد ثابتــی
جمــع میگــردد کــه بــه آن مقــدار بایــاس میگوینــد.

بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده ،خروجــی هــر نــورون
بهوســیله تابــع زیــر محاســبه میشــود:

n

تئــوری در ایــن بررســی امکانپذیــر نبــود لــذا ،بــا

()2

 MATLABدادههــای بهدســت آمــده ارزیابــی شــده اســت.

در ایــن رابطــه

اســتفاده از تشــخیص الگــوی شــبکه عصبــی در نرمافــزار
شــبکه عصبــی مصنوعــی یــک روش محاســباتی جهــت

جســتجوی الگوهاســت کــه بــه مــا اجــازه پیشبینــی
فرآیندهــا را بــدون داشــتن دانــش گســترده در آن زمینــه
میدهنــد [ .]24شــبکه عصبــی از واحدهــای پــردازش

ســادهای کــه نــورون نامیــده میشــوند؛ ســاخته شــده

اســت .دادههــا در ایــن واحدهــا ،پــردازش شــده و از

آنهــا عبــور میکننــد .شــبکه عصبــی را میتــوان در
ســاختارهای مختلفــی طراحــی کــرد .یکــی از راحتتریــن

و پرکاربردتریــن آنهــا روش شــبکه پیشرونــده اســت.
ایــن ســاختار کــه در ایــن پژوهــش نیــز از آن اســتفاده
شــده اســت؛ کــه شــامل الیــه ورودی ،الیــه مخفــی و الیــه

=
( z j )t ( f )∑w i , j x i )t ( + b j
i =1

فعالیــت،

( x i )t

( z j )t

خروجــی نــورون jام  f ،تابــع

ورودی iام بــه نــورون w i , j ،ضریــب وزنــی

ورودی iام بــه نــورون jام و

bj

مقــدار بایــاس نــورون jام

اســت .روشهــای زیــادی جهــت تعییــن مقادیــر وزنهــا و

بایاسهــا در هــر نــورون ارایــه شــده اســت .میتــوان از
الگوریتمهــای کالســیک یــا الگوریتمهــای فــرا ابتــکاری

جهــت بهدســت آوردن وزنهــا و نورونهــا اســتفاده
کــرد .روشهــای کالســیک ماننــد

back propagation

روشهــای شــناخته شــدهای هســتند کــه بهصــورت

گســترده نیــز ب ـهکار گرفتــه شــدهاند .امــا ایــن روشهــا

مشــکالت زیــادی را ماننــد قــرار گرفتــن در نقــاط بهینــه
محلــی و ســرعت پــردازش کــم را در پــی دارنــد [.]25

خروجــی اســت .در ایــن پژوهــش ،الیــه ورودی شــامل

شکل  2ساختار شبکه عصبی
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در ایــن مقالــه از الگوریتــم بهینهســازی فاختــه جهــت

ایــن فاختههــا در هــر تکــرار ایــن الگوریتــم میتواننــد

اســت .تحقیقــات کاربــردی زیــادی نشــان داده اســت کــه

رابطــه زیــر بیــان میشــود بــه دنیــا آورد [:]27

جهــت پیــدا کــردن مقادیــر بهینــه دارا اســت [ 26و .]27

No .of .Current .Cuckoo ′s .Eggs
( × )VarHigh −VarLow
= ELR
×α
Total .Number .of .Eggs

تعییــن مقادیــر بهینــه بایاسهــا و وزنهــا اســتفاده شــده

ایــن الگوریتــم بهینهســازی ،قابلیتهــای بســیاری را
الگوریتم بهینه سازی فاخته

ایــن الگوریتــم رفتــار فاختــه را در تخمگــذاری
شبیهســازی کــرده اســت .فاختــه ،تخمهایــش را در النــه

دیگــر پرنــدگان میگــذارد .میزبــان میتوانــد تخمهــای

بیگانــه را پیــدا کــرده و آنهــا را از النــه بیــرون گــذارد یــا

النــه را تــرک نمایــد .هــر نســل از فاختههــا نیــز تــاش
میکننــد روشــی جهــت فریفتــن میزبــان پیــدا کننــد.
لــذا ،فقــط تخمهایــی میتواننــد زنــده بماننــد کــه از

ایــن تنــازع جــان ســالم بــه در برنــد .فاختههــا همچنیــن

میتواننــد جهــت یافتــن مــکان مناســبتر مهاجــرت

کننــد .در ایــن الگوریتــم ،هــر فاختــه بیانگــر یــک نقطــه
در فضــای چنــد بعــدی اســت .ابعــاد ایــن فضــا بیانگــر
تعــداد مجهــوالت مســأله (وزنهــا و مقادیــر بایــاس در

ایــن مســأله) اســت .بــرای آغــاز فرآینــد بهینهســازی بــه

هــر یــک از وزنهــا و مقادیــر بایــاس مقادیــر تصادفــی

اختصــاص داده شــده و بهعنــوان یــک نقطــه در ایــن
فضــای چنــد بعــدی قــرار گرفتــه اســت .بــه هــر یــک از

ایــن نقــاط بــه اصطــاح یــک "زیســتگاه" گفتــه میشــود

و بهصــورت زیــر نمایــش میدهنــد [:]27
()3

] habitat = [x 1 , x 2 , x 3 ,...., x N var

کــه در آن ]  [x 1 , x 2 , x 3 ,...., x Nبیانگــر هــر یــک از
var

حداکثــر  10تخــم را در فاصلـهای محــدود از خــود کــه بــا
()5

کــه در آن  V arLowبیانگــر حــد پاییــن و V arHigh

بیانگــر حــد بــاالی مقادیــر هــر متغیــر و  αعــددی صحیــح

اســت کــه شــعاع تخــم گــذاری را محــدود میکنــد .در

ایــن مســئله بهینهســازی ،بیشــترین تعــداد فاختههــا در

هــر نســل  2500پرنــده و تعــداد تکــرار الگوریتــم حداکثــر
 1000بــار در نظــر گرفتــه شــده اســت .بهطــور طبیعــی،

پرندههایــی کــه در زیســتگاه مناســب قــرار نگیرنــد در

هــر بــار اجــرای فرآینــد بهینهســازی از بیــن میرونــد.
بــرای ایــن پژوهش ،تعــداد  163دســته داده آزمایشــگاهی
و صنعتــی جمـعآوری شــده اســت کــه  %70آنهــا بــرای

آمــوزش شــبکه %15 ،آن بــرای اعتبارســنجی و %15

دیگــر آن بــرای آزمایــش مــدل تخصیــص یافتــه اســت.

شــکل  3رونــد کاهــش میانگیــن مربــع خطــا را متناســب
بــا زمــان نشــان میدهــد .هزینــه نهایــی محاســبه شــده
در ایــن مــورد بــه  %0/1رســید کــه بــرای دادههــای
صنعتــی محــدود موجــود مقــداری قابــل قبــول اســت.

نتایج و بحث

مقادیــر بهدســت آمــده بــرای وزنهــا و مقادیــر بایــاس در

قســمت قبــل بــرای پیشبینــی رفتــار امولســیون مــورد

مجهــوالت مســئله بهینهســازی هســتند و میتواننــد

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه ایــن منظــور ،تنهــا یــک

برابــر بــا قرینــه تابــع ســود اســت بهصــورت زیــر تعریــف

نظــر گرفتــه شــده اســت؛ تــا تغییــرات نمــک خروجــی

اعــدادی حقیقــی باشــند .تابــع هزینــه ایــن الگوریتــم کــه

میگــردد [:]27

= Pr ofit
= ) − cos t (inhabitat
(−f c (x 1 , x 2 , x 3 ,...., x N var ) )4

پارامتــر را بهعنــوان متغیــر و ســایر پارامترهــا ثابــت در
متناســب بــا آن پارامتــر شبیهســازی شــود .بــرای ســایر

پارامترهــا ،مقادیــر میانگیــن آنهــا در نظــر گرفتــه شــده

ایــن تابــع در حقیقــت بهصــورت میانگیــن مربــع خطــای

اســت .نتایــج بهدســت آمــده در نمودارهــای مختلــف

الگوریتــم اســت .تعــداد اولیــه فاختههــا بهطــور دلخــواه

بعــدی آورده شــده اســت .در ایــن نمودارهــا چهــار

مقادیــر بــه دســت آمــده از مقادیــر محاســبه شــده توســط

 300عــدد در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در چهــار

گــروه مســتقل تقســیمبندی شــدهاند .هــر یــک از

بههمــراه تفســیر هــر یــک از آنهــا در بخشهــای
منحنــی دیــده میشــود کــه هــر منحنــی مربــوط بــه

یــک تعلیــق شــکن اســت.
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هزینه

تعداد تکرارهای الگوریتم فاخته

شکل  3کاهش خطا در شبکه عصبی نسبت به تکرار الگوریتم
زمان ماند

زمــان مانــد در نمکزداهــا بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ

نفــت ورودی متغیــر اســت .بــا توجــه بــه شــکل  4بـهازای

زمــان اقامــت کمتــر از  ،45 minایــن پارامتــر اثــری
روی نمــک خروجــی نــدارد .ولــی اگــر زمــان اقامــت از

 45 minبیشــتر شــود اثرگــذار اســت .بــا افزایــش زمــان

مانــد قطــرات آب بیشــتری تهنشــین شــده؛ و بازدهــی
نمکزداهــا افزایــش مییابــد .امــا افزایــش زمــان مانــد

مســتلزم افزایــش هزینــه ســاخت میگــردد .بــا توجــه

بــه شــکل  4تعلیقشــکن نــوع  Aبهتریــن عملکــرد را

در تغییــر زمــان مانــد دارد .تعلیقشــکن مناســبتر
پایــداری الیــه ســخت تشــکیل شــده حــول قطــرات آب را

کاهــش داده و ســبب میشــود کــه قطــرات آب در زمــان

کمتــری منعقــد گردنــد.
دما

افزایــش دمــا در فرآینــد نمکزدایــی دارای مزایــا و معایبی

اســت .بــا افزایــش دمــا لزجــت نفــت خــام کاهــش یافتــه

کــه ایــن امــر موجــب افزایــش ســرعت تهنشــینی قطــرات
آب میگــردد .همچنیــن افزایــش دمــا موجــب افزایــش
حاللیــت آســفالتین و مــاده تعلیقشــکن در امولســیون آب

و نفــت میشــود کــه بــر پایــداری امولســیون تأثیرگــذار

اســت .دمــا بــر روی حــرکات بیــن مولکولــی ،کشــش
ســطحی امولســیون آب و نفــت تأثیرگــذار اســت امــا

زمانیکــه دمــا از مقــدار معینــی باالتــر رود ،کشــش بیــن

ســطحی کاهــش یافتــه و زمانــی کــه انــدازه آن بــه مقــدار

بحرانــی برســد قطــرات آب از هــم گسســته و قطــرات
جدیــدی بــا شــعاع کمتــر تشــکیل میشــود .جداســازی

ایــن قطــرات بــه مراتــب ســختتر اســت [ .]28دمــای باال

موجــب افزایــش هدایــت الکتریکــی نفــت خــام میشــود

کــه بهموجــب آن تــوان الکتریکــی مصرفــی افزایــش
مییابــد .همچنیــن ،اثــر میــدان الکترواســتاتیک باتوجــه

بــه کاهــش گرادیــان ولتــاژ مؤثــر کاهــش یافتــه و بازدهــی

فرآینــد کاهــش مییابــد [ 10و  .]29دمــا بـرروی چگالــی

ســیال نفــت وآب تأثیرگــذار اســت امــا میــزان تأثیــرات

آن بــا توجــه نــوع نفــت خــام متفــاوت اســت .شــکل 5
اثــر دمــای فرآینــد را بــر روی میــزان نمــک همــراه نفــت

خروجــی واحــد نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل،
افزایــش دمــا تــا دمــای بهینــه موجــب افزایــش بازدهــی

فرآینــد نمکزدایــی میشــود امــا افزایــش بیشــتر آن

موجــب کاهــش بازدهــی میگــردد .تعلیقشــکن مــورد
اســتفاده بــا توجــه بــه نتایــج دســت آمــده بـرروی مقــدار

دمــای بهینــه اثرگــذار اســت .بــا توجــه بــه شــکل ،دمــای
بهینــه در تعلیقشــکن نــوع
بــرای تعلیقشــکن نــوع

 AاC

°

DاC ،

°

 77و  Bو  79 C، Cو
°

 83اســت.

غلظت تعلیق شکن

تأثیــر غلظــت تعلیــق شــکن تزریقــی بــه امولســیون
آب و نفــت در ایــن قســمت بررســی شــده اســت.

تعلیقسشــکنها بــا تأثیــر بــرروی خــواص ســطحی از
قبیــل خــواص ویسکواالســتیک امولســیون آب و نفــت

موجــب کاهــش پایــداری امولوســیون شــده و احتمــال

انعقــاد قطــرات آب حیــن برخــورد را افزایــش میدهــد

[ .]30همانطــور کــه در شــکل  6نشــان داده شــده
اســت غلظــت بهینــه تزریــق تعلیقشــکن نــوع  Cبرابــر
 110 ppmو بــرای ســایر تعلیقشــکنها برابــر بــا ppm
 90اســت.
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نمک همراه نفت خام ()PTB

زمان ()min

شکل  4تأثیر زمان ماند بر میزان نمک همراه نفت خروجی واحد نمکزدایی

نمک همراه نفت خام ()PTB

دما ()°C

شکل  5تأثیر دما بر میزان نمک همراه نفت خروجی واحد نمکزدایی

نمک همراه نفت خام واحد ()PTB

غلظت تعلیقشکن ()ppm

شکل  6تأثیر غلظت تعلیقشکن تزریقی بر میزان نمک همراه نفت خروجی واحد نمکزدایی
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بــا توجــه بــه شــکل ،بــا تزریــق بیشــتر از مقــدار بهینــه

دارد .بــا افزایــش افــت فشــار میــزان اختــاط افزایــش

ایــن امــر بهدلیــل تجمــع ترکیبــات تعلیقشــکن حــول

قطــرات آب در امولســیون آب و نفــت کاهــش مییابــد و

تعلیقشــکن میــزان نمــک خروجــی افزایــش مییابــد.

یافتــه و تأثیــر آب تزریقــی افزایــش مییابــد .امــا انــدازه

ســطح قطــرات آب و تشــکیل الیــه پایــدار جدیــد اســت و

بازدهــی برخــورد قطــرات کاهــش و در نتیجــه ،جداســازی

آب رقیقکننده

فشــار در شــیر اختــاط قبــل از نمــکزدای مرحلــه اول

لــذا ،بازدهــی جداســازی را کاهــش میدهــد [.]20

تزریــق آب بــه امولســیون آب و نفــت باعــث رقیــق شــدن

غلظــت نمــک و حــل شــدن کریســتالهای نمــک و
رســوبات موجــود در فــاز نفــت میگــردد  .شــکل  7تأثیــر
درصــد حجمــی آب تزریقــی بــه ســیال آب و نفــت ورودی

بــه نم ـکزدای مرحلــه دوم را نشــان میدهــد .بــا توجــه

بــه شــکل میــزان بهینــه آب تزریقــی در تعلیقشــکن

ســختتر میشــود [ .]31شــکل  8تأثیــر میــزان افــت

بــر نمــک همــراه نفــت خروجــی واحــد را نشــان میدهــد.

بــا توجــه بــه شــکل ،افــت فشــار بهینــه در شــیر اختــاط
 0/85 barاســت .ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه نــوع

تعلیقشــکن بــر مقــدار افــت فشــار بهینــه تأثیــر نــدارد.

آب و رسوبات همراه نفت خام

میــزان آب و رســوبات همــراه نفــت خــام کــه بهصــورت

نــوع  Aبرابــر  ،%2نــوع  Dبرابــر بــا  %2/75و بــرای

درصــد حجمــی گــزارش میشــود ،بــا توجــه بــه شــرایط

بیشــتر ،آب تزریقــی تأثیــر چندانــی بــر عملکــرد فرآینــد

الکتریکــی امولســیون آب و نفــت وابســته بــه میــزان آب

آب تزریقــی بهینــه بــه نــوع تعلیقشــکن بــا انتخــاب

را بــر میــزان نمــک همــراه نفــت خروجــی نمـکزدا نشــان

ســایر تعلیقشــکنها برابــر  %3/25اســت .بــرای مقادیــر

نمکزدایــی نــدارد .بــا توجــه بــه وابســتگی نســبت
تعلیقشــکن مناســب ،میتــوان حجــم قابــل مالحظ ـهای
از آب مصرفــی را کاهــش داد.

مخــزن و نحــوه تولیــد از نفــت خــام متغیــر اســت .هدایــت

همــراه اســت .شــکل  9اثــر درصــد آب و رســوبات همــراه

میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل از مقادیــر بــاالی %7

بــا افزایــش درصــد آب و رســوبات همــراه نفــت ،میــزان

نمــک همــراه نفــت خروجــی افزایــش یافتــه و بازدهــی

شیر اختالط

همانطــور کــه قبــ ً
ا اشــاره شــد بعــد از تزریــق آب

بــه امولســیون آب و نفــت ،شــیر اختــاط در نظــر
گرفتــه میشــود  .شــیر اختــاط بــا ایجــاد افــت فشــار

موجــب پخــش شــدن آب تزریقــی در ســیال میشــود.

افزایــش افــت فشــار در شــیر اختــاط مزایــا و معایبــی

نمــکزدا کاهــش مییابــد .بــرای مقادیــر آب و رســوبات

پایینتــر از  ،%7ایــن پارامتــر تأثیــر چندانــی بــر بازدهــی

فرآینــد نــدارد .نــوع تعلیقشــکن بــر عملکــرد نمــکزدا
مخصوصــاً بــا افزایــش آب و رســوبات نقــش برجســتهای

ایفــا میکنــد.
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نمک همراه نفت خام ()PTB

درصد آب و رسوبات همراه نفت خام

شکل  9تأثیر درصد آب و رسوبات همراه نفت ورودی به واحد نمکزدایی بر میزان نمک همراه نفت خروجی واحد نمکزدایی

وزن مخصوص

همانطــور کــه قب ـ ً
ا اشــاره شــد ،اختــاف چگالــی دو

فــاز آب و نفــت اســاس فرآینــد جداســازی بــوده و بــا

بهکارگیــری روشهــای مختلــف ،ســرعت و بازدهــی
جداســازی افزایــش مییابــد .هــر چــه اختــاف چگالــی

دو فــاز بیشــتر باشــد ،قطــرات آب آســانتر تهنشــین
شــده و بازدهــی جداســازی افزایــش مییابــد .شــکل

 10نتایــج شبیهســازی اثــر وزن مخصــوص نفــت

خــام ورودی بــر میــزان نمــک خروجــی واحــد را

نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه شــکل ،بــا افزایــش
وزن مخصــوص ،میــزان نمــک همــراه نفــت بهطــور
قابــل مالحظــهای افزایــش مییابــد .اســتفاده از

تعلیقشــکن مناســب میتوانــد عملکــرد نمــکزدا را

در نفــت خــام ســنگین تــا حــدودی بهبــود بخشــد.
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نتیجهگیری

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی مصنوعــی،
تأثیــر پارامترهــای عملیاتــی و پارامترهــای مربــوط

بــه ویژگیهــای نفــت خــام بــر بازدهــی یــک واحــد
نمکزدایــی بررســی شــد .نتایــج بهدســت آمــده نشــان

میدهــد کــه بعضــی از پارامترهــا از قبیــل دمــای
فرآینــد ،غلظــت تعلیقشــکن و افــت فشــار در شــیر

اختــاط مقــدار بهینــهای داشــته کــه انحــراف از ایــن

مقــدار موجــب کاهــش بازدهــی فرآینــد نمکزدایــی

از نفــت خــام میشــود .افــت فشــار در شــیر اختــاط
از ســایر پارامترهــا حساســیت بیشــتری داشــته اســت و

افــت فشــار بهینــه برابــر بــا  0/85 barاســت .بازدهــی
فرآینــد بــا افزایــش زمــان مانــد ،بهخصــوص در زمــان
مراجع

مانــد بیشــتر از  ،45 minافزایــش مییابــد .بــا افــزودن

آب رقیــق کننــده بــا نســبت حجمــی  %2-%3/25بــه

ســیال ورودی بــه نمــکزدا بازدهــی فرآینــد افزایــش
مییابــد .وزن مخصــوص و آب و رســوبات همــراه نفــت

خــام تولیــدی ویژگیهــای مهمــی هســتند کــه بهطــور

قابــل مالحظـهای بربازدهــی فرآینــد اثــر گــذار میباشــند.

نــوع تعلیقشــکن مــورد اســتفاده پارامتــر مهــم دیگــری
اســت کــه بــر بازدهــی فرآینــد مؤثــر بــوده و میتوانــد بــر
مقــدار بهینــه دمــا ،آب و رســوبات همــراه و وزن مخصوص

نفــت تأثیرگــذار باشــد .بــه طوریکــه دمــای بهینــه فرآینــد
C

°

 83-77اســت .غلظــت بهینــه تعلیقشــکن وابســته بــه

نــوع تعلیقشــکن بــوده ،و در ایــن بررســی غلظــت بهبنــه
در محــدوده  90-110ppmمتغیــر اســت.
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Introduction
Nowadays in most desalting units, a combination of
different methods is used to achieve the maximum
separation efficiency. These methods are classified as
follows: (1) gravity separation, (2) thermal treatment,
(3) chemical demulsifications, (4) water injection and
(5) electrical demulsification.
In this paper, the effect of various parameters has been
studied on the performance of an industrial desalting
unit, and then Artificial Neural Networks (ANNs)
simulation was utilized to predict the best results.
These parameters consist of operating variables, and
then characteristics of crude oil were fed to the ANNs,
and the effects of all these parameters on outlet salt
content of crude oil were evaluated.
Process Modeling
All experiments were performed in industrial scale and
operating conditions. The IP_77 method was used to
measure salt content of crude oil and ASTM_D4007
and ASTM_D1298 methods were utilized to analyze
the percentage of water and sediment in crude oil and
also evaluation of the specific gravity of crude oil
respectively. Based on the constraints of an industrial
environment, it was impossible to consider all the
situations. Hence to evaluate the situations close to
the real situation, the ANNs pattern recognition in
MATLAB is used.
In this study, Cuckoo Optimization Algorithm was

Accepted: December/08/2020

employed to determine the optimum values of the bias
value and weights. Many practical researches show
that this optimization method can find the optimum
values effectively [1,2].
The initial number of cuckoos is set on 300 arbitrary.
These cuckoos are divided to four individual groups.
Maximum number of cuckoos in each generation
is 2500 birds, and the number of iterations is 1000
times. 163 industrial data sets (including 7 inputs
and one output) were allocated to this research which
70% of them were engaged for training the network,
15% for validation, and 15% for testing the process.
Fig. 1 shows the Mean Square Error (MSE) which is
descending with respect to the number of iterations.
Final evaluated cost (MSE) in this case is 0.001 which
is acceptable according to the amount of data and the
industrial evaluation.

Fig.1 MSE reduction of ANNs over the Iterations.
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Results and Discussion
The evaluated weights and bias values in previous
section are used here to predict the behavior of
emulsion in other situations. For this goal, only one
parameter varies, and the rest are assumed to be
constant. The supposed values for constant parameters
are their average values in experimental examinations.
Each of the four curve in each figure shows one of the
demulsifiers.
according to Fig.2, if the retention time increases more
drops will be settled down and it in turn improves the
performance of the desalter.

Fig. 5 Effect of dilution water ratio on salt content of crude oil.

 ig. 6 illustrates the effect of pressure drop of mixing
F
valve on the salt content of outlet oil. This figure implies that optimum pressure drop is 0.85 bar.

Fig. 2 Effect of retention time on salt content of crude oil.

Fig.3 shows the effect of the temperature on salt
content of outlet crude oil and states that optimum
temperature for demulsifiers A, B and C is 79 °C, and
for D type the temperature is 83°C.

Fig. 6 Effect of pressure drop in mixing valve on salt content
of crude oil.

The effect of BS&W percentage, in crude oil, on
desalting process is shown in Fig.7. Fig.8 shows the
simulation result of specific gravity of crude oil on salt
content of outlet crude oil.

Fig. 3 Effect of temperature on salt content of crude oil.

Fig.4 illustrates optimum demulsifier concentration,
which is about 90 ppm for all types of demulsifiers.
Fig. 7 Effect of BS&W of inlet crude oil on salt content of
crude oil.

Fig. 4 Effect of demulsifier concentration on salt content of
crude oil.

Fig. 5 depicts the optimum dilution water percentage
which is 3.25% of water-oil emulsion.

Fig. 8 Effect of specific gravity of crude oil on salt content
of crude oil.
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Conclusions
In this study, artificial neural network was employed
to simulate the effect of operating parameters and also
some crude oil characteristics on desalting process
efficiency which the results are reported based on
outlet crude oil salt content. The obtained results
showed that operating parameters such as temperature,
demulsifier concentration, and pressure drop at mixing
valve have an optimum range. Oil-water separation
process will be more efficient if the retention time
is increased. The specific gravity and BS&W are
prominent parameters which significantly affect the
process efficiency. Moreover, the type of demulsifier
influences on the performance of desalting process,
and it also affects optimum temperature, BS&W

18

and specific gravity of inlet crude oil. Furthermore,
optimum dosage of demulsifire depends on the type of
selected demulsifier.
Nomenclatures
ANNs: Artificial Neural Networks
MSE: Mean square error
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