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چكيده
خوردگــی و رســوبگذاری ســالیانه میلیاردهــا دالر بــه صنعــت نفــت تحمیــل میکنــد .خوردگــی یکــی از دالیــل اصلــی از بیــن رفتــن
فلــزات در چاههــا و فرایندهــای تولیــد میباشــد کــه باعــث افزایــش هزینــه نگـهداری تجهیــزات ســرچاهی و درون چاهــی بــرای تعویــض
و تعمیــر عــاوه بــر کاهــش تولیــد میشــوند .ایــن تحقیــق بــا هــدف تعییــن پتانســیل نــرخ خورندگــی و رســوبگذاری پســاب تولیــدی
واحــد نمکزدایــی رگ ســفید و لولههــای مغــزی چــاه دفــع میــدان رگ ســفید بــا اســتفاده از شــاخصهای خوردگــی و رســوبگذاری و
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای حــذف و بــه حداقــل رســاندن میــزان خوردگــی و رســوبگذاری در خطــوط انتقــال پســاب و چــاه دفعــی
پســاب نمکزدایــی رگ ســفید انجــام گرفــت .در ایــن تحقیــق  10شــاخص النژلیــه ،رایزنــر ،پوکوریــوس ،تهاجمــی ،الرســن ،شــاخص
مــازاد لحظـهای ،نیــروی رانــش ،اشباعشــدگی ،شــاخص رســوبگذاری و شــاخص اشــباع اســتیف – دیویــس ( )S&DSIو همچنیــن میــزان
نــرخ خوردگــی یکنواخــت ( )CRuبرحســب میلــی متــر بــر ســال ( )mm/yearپارامترهــای نمونــه بــرداری شــدۀ از آب پســاب نمکزدایــی
رگ ســفید و چــاه دفــع پســاب نمکزدایــی در ســه روز متوالــی جهــت بررســی اســتفاده شــد .نتایــج بررســی  10شــاخص خوردگــی و
رســوبگذاری و نــرخ میــزان خوردگــی یکنواخــت ( )CRuنشــاندهنده باالبــودن خوردگــی پســاب تولیــد شــده ( )67/5 mmهمچنیــن بــا
توجــه بــه وجــود مقادیــر بســیار کــم یــون باریــم (در پســاب تولیــدی بــه مقــدار  625/5 mg/Lرســوب ســولفات باریــوم و رســوب کربنــات
کلســیم بــه علــت وجــود یــون کلســیم  3926 mg/Lدر پســاب تولیــدی در ســرچاه و لولههــای انتقــال چــاه دفعــی تشــکیل میشــوند.
کربنــات کلســیم تنهــا رســوبی اســت کــه میتوانــد درچــاه دفــع پســاب ایــن واحــد نمکزدایــی در زمــان تزریــق پســاب تشــکیل شــود.
كلمات كليدي :شاخص خوردگی ،رسوبگذاری ،پساب نمکزدایی ،اشباعشدگی

مقدمه

خوردگــی فلــزات و رســوبگذاری در حضــور آب یــک
مشــکل مشــترک در بیشــتر صنایــع از جملــه صنعــت
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نفــت و گاز میباشــد .از آنجایــی کــه آب ســازند در
مخــازن زیرزمینــی در همســایگی نفــت و بهدلیــل

اختــاف چگالــی در بســتر زیریــن آن قــرار دارد و قطــرات
آب بهصــورت اشــباع در میــان مولکولهــای نفــت

درالیــه نفتــی وجــود دارد [.]1
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بنــا برایــن در زمــان تولیــد نفــت از مخــزن ،آب یکــی از

تصفیــه پســاب امــري ضــروري بــه نظــر ميرســد [.]7

و رســوبگذاری در لولههــای تولیــد ،خطــوط لولــه و

بــر روز ( )bbl/dayپســاب ناشــی از فــراورش نفــت میــدان

اجــزاء اصلــی جریــان نفــت بــوده کــه عــاوه بــر خوردگــی
تجهیــزات ســرچاهی ،کیفیــت نفــت را پاییــن آورده و باید

در حــد امــکان در تفکیکگرهــای ســرچاهی و تجهیــزات
موجــود در کارخانجــات بهرهبــرداری و نمکزدایــی

میــزان آن را بــه حــد اســتانداردهای جهانــی جهــت
صــادرات و یــا خــوراک ورودی پاالیشــگاهها رســاند [2

نمــک زدایــی رگ ســفید روزانــه بــه میــزان  3126بشــکه

نفتــی رگ ســفید را تولیــد میکنــد .ایــن میــزان بــاالی
پســاب بــدون هیــچ اســتفادهای بــه علــت بــاال بــودن
امــاح و نمکهــای محلــول )TDS( 1از طریــق یــک خــط
لولــه  6اینــچ بــه طــول  20 kmر بــه چــاه دفــع پســاب

تزریــق میشــود .تزریــق ایــن پســاب بــه چــاه دفعــی

و  .]3خوردگــی میتوانــد بهصــورت تخریــب ،فســاد یــا

خســارت زیــادی ناشــی از تشــکیل رســوبات معدنــی

فلــزات) توســط واکنشهــای شــیمیایی ،الکتروشــیمیایی

همچنیــن تجهیــزات و ادوات ســرچاهی 2و درون چاهــی

تغییــر و دگرگونــی و مشــخصات مــواد (بهطــور ویــژه

و میکروبــی در آن محیــط میباشــد .کاهــش خوردگــی
یــک بخــش کامــل صحیــح از مســائل تضمیــن جریــان
رقابتــی در سیســتمهای نفــت و گاز میباشــد و در همــه
بخشهــای از عمــر یــک میــدان نفتــی مثــل رشــتههای

جــداری تــا ســکوهای تولیــدی ،از حفــاری تــا تــرک چــاه

را در بــر میگیــرد و هزینــه زیــادی را بــه صنعــت نفــت
تحمیــل میکنــد [.]4

از آنجائیکــه مخــازن نفتــی ایــران در نیمــه دوم عمــر خــود
میباشــند کــه ایــن عامــل ســبب کاهــش ضخامــت الیــه
نفتــی و بــاال آمــدن و در نتیجــه تولیــد بیشــتر آب شــور و
رســوبات معدنــی همــراه بــا تولیــد نفــت میشــود ،کــه در

کارخانجــات نمکزدایــی بــه واســطه فــراورش نفــت خــام،
بعــد از طــی چنــد مرحلــه ،ایــن آب شــور از نفــت جــدا

شــده و در چاههــای دفــع پســاب دفــع میشــود [.]5

آب زائــد و پســاب واحدهــای نمكزدايــي يــه منظــور

رعايــت مســائل زيســت محيطــي بــه چاههــاي دفعــي
تزريــق ميشــوند .تجمــع ذرات جامــد معلــق وذرات نفتــي

همــراه پســاب دفعــي در دهانــه چاههــای تزریــق پســاب
واحدهــای نمکزدایــی منجــر بــه گرفتگــی خلــل و فــرج

ســنگ مخــزن و کاهــش نفوذپذیــری آنهــا میگــردد]
 .[6ايــن موضــوع همــواره يكــي از دغدغههــاي عملياتــي
ميباشــد و شــركتهاي بهرهبــرداری در ايــن زمينــه
متحمــل هزينههــاي زيــادي شــدهاند .در راســتاي رفــع

ایــن مشــکل در واحدهــای نمکزدایــی اســتفاده از سیســتم

در خطــوط لولــه و تجهیــزات فراورشــی و نمکزدایــی
3

را در پــی دارد .لــذا حــذف ایــن آالیندههــای و تامیــن

آب بــا کیفیــت مــورد نیــاز ،نیازمنــد بــه کارگیــری
روشهــای تصفیــه پیشــرفته ،کارآمــد و همچنیــن
اقتصــادی میباشــد .یکــی از روشهــای غیــر مســتقیم

جهــت تعییــن پتانســیل خورندگــی و رســوبگذاری
پســابهای واحدهــای نمکزدایــی ،شــاخصهای

خورندگــی و رســوبگذاری میباشــد .ایــن شــاخصها
بیانگــر خصوصیــات کیفــی آب میباشــند .ارزیابــی د ّقــت
شــاخصهای خورندگــی و رســوبگذاری براســاس

توانایــی آنهــا در تعییــن حالتهــای تحــت اشــباع،

اشــباع 5و فــوق اشــباع 6آب برحســب کربنــات کلســیم یــا

کلســیت و نیــز پیشبینــی ظرفیــت پســاب در تشــکیل

انــواع رســوبات مختلــف کربنــات کلســیم (کلســیت)،
ســولفات باریــوم (باریــت) و ســولفات کلســیم (انیدریــت)

میباشــد [ .]8مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن
میــزان خوردگــی و رســوبگذاری پســاب نمکزدایــی
رگ ســفید بــا اســتفاده از شــاخصهای خورندگــی و

رســوبگذاری و همچنیــن میــزان نــرخ خوردگــی انجــام

شــد .ایــن مقالــه بــه بررســی و پیشبینــی شــاخصهای

خوردگــی و رســوبگذاری لولههــای مغــزی چــاه دفعــی
پســاب نمکزدایــی رگ ســفید و لولــه ســطحی دفــع

1. Total Dissolved Solids
2. Wellhead
3. Down hole
4. Under Saturation
5. Saturation
6. Supersaturation
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پســاب ایــن واحــد نمکزدایــی پرداختــه و راهکارهــای

و  7اردیبهشــت مــاه ســال  1396اقــدام بــه نمونهگیــری

رســوبگذاری ارائــه کــرده اســت.

نمکزدایــی از نفــت خــام بهعنــوان آب تزریقــی بــه

عملیاتــی بــرای بــه حداقــل رســاندن میــزان خوردگــی و

از پســاب تزریقــی و همچنیــن آب تصفیــه شــده بــرای
نفــت خــام گردیــد کــه نتایــج حاصــل از آزمایشــات
پســاب و بررســیهای مدلســازی در جــدول  1و 2و

مواد و روشها

نتايــج آزمايشــگاهي دورهای ماهیانــه از پســاب خروجــی

روش کار

بــه منظــور بررســی میــزان خورندگــی و رســوبگذاری

پســاب نمکزدایــی رگ ســفید از پارامترهــای شــیمیایی

پســاب تولیــدی ایــن واحــد نمکزدایــی اســتفاده
شــده اســت .بــا مراجعــه مســتمر بــه واحــد مذکــور و

بررســی و مطالعــه اســناد و مــدارک فراینــدی کارخانــه
و نتایــج آزمایشــگاهی نمونههــای پســاب کــه در
بایگانــی آزمایشــگاه شــیمیایی کارخانــه موجــود بــود و

همچنیــن بــا هماهنگــی پرســنل آزمایشــگاه و پرســنل
عملیــات کارخانــه طــی دو روز متوالــی در تاریخهــای 6

نمکزدایــی در جــدول  3آورده شــده اســت .ایــن

دادههــا عبارتنــد از  :دمــا ،pH ،غلظــت کلســیم ،غلظــت

بیکربنــات ،مجمــوع جامــدات محلــول ( )TDSو هدایــت
الکتریکــی ( ،)ECمجمــوع آنیونهــا و کاتیونها،کربنــات.
 pHبــا اســتفاده از دســتگاه  pH meterبــا کالیبراســیون

روز و بــه صــورت درجــا در محــل نمونهبــرداری شــده
اســت .ولــي اندازهگيــري قليائيــت ،ســختي كلســيم

و  TDSمطابــق بــا دســتورالعمل ذکــر شــده در کتــاب
اســتاندارد متــد در آزمایشــگاه انجــام گرفــت [ 9و.]10

جدول  1پارامترهای متوسط آب تصفیه شده برای نمکزدایی از نفت خام برای تزریق به نمکزدایی رگ سفید
پارامتر اندازه گیری شده

واحد

مقدار

کلسیم ()Ca+2

mg/L

152

منیزیم ()Mg+2

mg/L

29

کلرور ()-Cl

mg/L

781

بیکربنات ()HCO3

mg/L

244

سولفات ()So4-2

mg/L

350

سدیم ( )+Naو پتاسیم ( )+Kبرحسب Na

mg/L

0

سختی کل ()TH

mg/L as CaCO3

500

سختی موقت

mg/L

200

سختی دائم

mg/L

300

مواد جامد محلول ()TDS

mg/L

1646

باریم ()Ba+2

mg/L

0

آهن ()Fe+2

mg/L

0

فشار جزئی دی اکسید کربن ()PCO2

%

4/30

قلیاییت کل ()Total Alkalinity

mg/L as CaCO3

200

قلیاییت کل ()Total Alkalinity

mg/L as HCO3

242

قدرت یونی

Molal

0/0284

هدایت الکتریکی

L/ohm-cm

0/00341

درجه شوری

mg/l

1287

pH

-

7/6

چگالی نسبی ()STP

g/mL

0/998
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جدول  2پارامترهای متوسط مورد بررسي در اندازهگیری پتانسيل خورندگي و رسوبگذاري پساب واحد نمکزدایی رگ سفید
پارامتر اندازهگیری شده

واحد

مقدار

کلسیم ()Ca+2

mg/L

3926

منیزیم ()Mg+2

mg/L

3640

کلرور ()Cl-

mg/L

46295

بیکربنات ()HCO3

mg/L

125

سولفات ()SO4-2

mg/L

112/5

پتاسیم ()K+

mg/L

90

سدیم ()Na+

mg/L

18316/5

سختی کل ()TH

mg/L as CaCO3

24734/824

مواد جامد محلول ()TDS

mg/L

72515

باریم ()Ba+2

mg/L

5/625

آهن ()Fe+2

mg/L

1

دی اکسید کربن ()CO2

mg/L

120/222

فشار جزئی دی اکسید کربن ( )PCO

%

6/11

فشار جزئی دی اکسید کربن

psi

19/552

سولفید هیدروژن ()H2S

mg/L

20

قلیاییت کل ()Total Alkalinity

mg/L as CaCO3

102/459

قلیاییت کل ()Total Alkalinity

mg/L as HCO3

125

قدرت یونی

Molal

1/325

هدایت الکتریکی

µs/cm

113454/5

pH

-

6

چگالی نسبی ()STP

g/mL

1/048

2

جدول  3نتايج آزمايشگاهي پساب خروجي پساب واحد نمکزدایی رگ سفید  1براساس آزمايشات دورهاي ماهيانه
Elec.Static

آزمايش

واحد

Temp.

C

Disol.O2

ppm

1/1

SO3

ppm

2

-

pH

--

7/2

5/6

5/5

H 2S

ppm

18

18

19

19

CO2

ppm

20

30

45

28

40

Total Fe

ppm

0/17

0/43

0/42

0/22

0/80

Corr.inh.

ppm

24

30

34

35

37

S.R.B

M.O ml

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

منفي

◦

Disposal Tank

Dilution Tank

Coalescer Tank

42

42

43

0/9

1

1/1

-

-

-

5/3

5/4
19

A

B

44

44
0/9
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بحث و نتایج
بررسی انواع شاخصهای پیشبینی کننده خورندگی و
رسوبگذاری

معمــوال ،اندازهگیریهــای کنتــرل خوردگــی از

طریــق اجــرای مدلهــای آمــاری ،تجربــی و یــا مــدل
(شــاخص)های مکانیکــی پتانســیل خوردگــی اســت

کــه بــه راحتــی تابعــی از پارامترهــای مرتبــط کیفــی
آب ماننــد  ،pHقلیائیــت و ســختی کلســیم میباشــد

[ .]11روشهــای متفاوتــی بــرای پیشبینــی پتانســیل
رســوبگذاری یــا تمایــل بــه ایجــاد خورندگــی وجــود

دارد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن روشهــا
معمــوالً بــر اســاس تعــادالت شــیمیایی اســتوار شــدهاند و
فقــط میتواننــد مشــخص کننــد کــه چــه اتفاقــی خواهــد

افتــاد ،ا ّمــا دینامیــک مســئله را بررســی نمیکننــد.
ســادهترین روش بــرای بررســی ایــن مســئله بهکارگیــری
آنالیــز آب در تعییــن تمایــل بــه رســوبگذاری یــا

خورندگــی بــا اســتفاده از روابــط شــاخصهای خورندگــی
و رســوبگذاری اســت .ایــن روابــط کــه شــامل

شــاخصهای النژلیــه ،]12[ )LSI( 1رایزنــر،]13[ )RI( 2

پوکوریــوس ،]14[ )PSI( 3تهاجــم،]15[ )AI( 4الرســن-
اســکولد ،]16[ )LR( 5مازاد لحظـهای ،]17[ )MF( 6نیروی

رانــش ،]18[ 7اشباعشــدگی ]19-21[ )SR( 8و شــاخص
اشــباع اســتیف – دیویــس )S&DSI( 9کــه براســاس میزان
تشــکیل کربنــات کلســیم ( )CaCO3میباشــد [.]22-24

شــاخصهای خوردگــی اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه

در جــدول  4ارائــه شــده انــد.

نتایــج حاصــل از بررســی شــاخصهای خوردگــی در
پســاب نمکزدایــی

در جــدول  5نتایــج مربــوط بــه آنالیــز شــاخص خورندگــی و
رســوبگذاری پســاب نمکزدایــی رگ ســفید نشــان داده

میشــود .آزمایشــات تعییــن کیفیــت طبــق اســتانداردهای
ایــران و بیــن المللــی انجــام شــده اســت.

همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میگــردد ،مقــدار

شــاخص النژلیــه کمتــر از صفــر اســت ،بنابرایــن آب خورنده
و خورندگــی متوســط و نســبت بــه ترکیــب کربنــات
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کلســیم در حالــت تحــت اشــباع قــرار دارد ،بنابرایــن شــرایط
تشــکیل رســوبگذاری را نــدارد .مطابــق شــاخص رایزنــار

از آنجائیکــه مقــدار شــاخص باالتــر از  7و مقــدار بســیار

باالیــی دارا اســت ،بنابرایــن پســاب نمکزدایــی خورندگــی
باالیــی بــرای لولههــای انتقــال پســاب و همچنیــن ادوات

و تجهیــزات درون چــاه دفــع پســاب نمکزدایــی رگ
10

ســفید  1دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن شــرایط در دراز

مــدت نیــاز بــه عملیــات تعمیــر چــاه و عملیــات اســیدکاری
بــرای از بیــن بــردن ایــن خوردگــی ضــروری اســت .میــزان

شــاخص پوکوریــوس ( )PSIباالتر از  6اســت ،بنابراین پســاب

نمکزدایــی توانایــی تشــکیل رســوب کربنــات کلســیم ندارد
و پســاب دارای خاصیــت خورندگــی در تجهیــزات و لولــه

مغــزی چــاه دفــع پســاب میباشــد .شــاخص تهاجــم ()AI

بــرای پســاب نمکزدایــی کمتــر از  8میباشــد بنابرایــن نرخ
خورندگــی در ایــن پســاب بســیار بــاال و خطرنــاک میباشــد.

همچنیــن از آنجائیکــه میزان شــاخص نیــروی رانــش ()DFI

کمتــر از  1اســت بنابرایــن حاللیــت رســوب کربنات کلســیم
در آب بســیار بــاال اســت و شــرایط خورندگــی تنهــا بــرای
ایــن پســاب برقــرار اســت .شــاخص الرسون-اســکاد ( )LRدر

پســاب تولیــدی ایــن واحــد نمکزدایــی دارای مقــدار بســیار

بیشــتری از نــرخ نرمــال  1/2دارد از اینــرو پتانســیل تشــکیل
خوردگــی در ایــن پســاب شــدید و نــوع خوردگــی بــا ایــن
نــرخ بــاال عمومــاً از نــوع موضعــی مطابــق ایــن شــاخص

میباشــد .میــزان شــاخص مــازاد لحظــهای ،شــاخص
اشــباع شــدگی ( )SRو شــاخص اشــباع اســتیف – دیویــس

( )S&DSIنشــاندهنده ایــن نکتــه اســت کــه پتانســیل
رســوبگذاری بــرای رســوب کربنــات کلســیم وجــود نــدارد

و غلظــت یونهــای کلســیم و بیکربنــات بــرای تشــکیل ایــن

رســوب در مقابــل غلظــت ســایر یونهــا پاییــن و همچنیــن
حاللیــت ایــن رســوب بســیار بــاال میباشــد.

1. Langelier Saturation Index
2. Ryznar Stability Index
)3. Puckorius Scaling Index (PSI
4. Aggressiveness Index
5. Larson-Skold Index
6. Momentary Excess Index
7. Driving Force Index
8. Saturation Level Index
)9. Stiff-Davis Index (SDI
10 Tubing

... بررسی و پیشبینی پتانسیل

111

 مکانیسمهای اصلی شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری آب4 جدول
مراجع

حد
رسوب
گذاری

حد
خورندگی

رابطه

نوع
شاخص

=
LI pH s − pH

شاخص
النژلیه
)(اشباع

محاسبه
DFI = )] pCa +2 []CO 3− [( / K s p

]13[

LI > 0

LI < 0

pH = − log] H [
+

)LSI(

]Alk [ =
]CO 3) −2( [ + 1 / 2] HCO 3− [ + 1 / 2]OH − [ − 1 / 2] H + [
pHs = pk a 2 + pCa + 2 − pk s − log )2]A lk initial [( − log γ m

]13[

RI < 4

RI > 7

] A lk [ =
]CO 3) −2( [ + 1 / 2] HCO 3− [ + 1 / 2]OH − [ − 1 / 2] H + [

]14[

PSI < 6 PSI > 6

]15[

A I ≥ 12

]18[

=
RI 2 pH s − pH

pH = − log] H + [

DFI > 1

pH
=
1.465Log )T − AlK( + 4.54
eq
] A lk [ =
]CO

) −2(
3

[ + 1 / 2] HCO [ + 1 / 2]OH [ − 1 / 2] H [
−
3

−

+

]CO 3) −2( [ + 1 / 2] HCO 3− [ + 1 / 2]OH − [ − 1 / 2] H + [
AI ≤ 10 ]A lk [ =

K sp = {Ca +2 }{CO 3−2 }

DFI < 1

شاخص
رایزنر
)(پایداری
)RI(

=
PI 2 pH s − pH eq

شاخص
پوکوریوس
)PSI(

=
AI pH + log10 )Ca )2 + ( () Alk (

DFI = )]Ca 2+ []CO3− [( / K s p

شاخص
تهاجم

)AI(

شاخص
نیروی
رانش
)DFI(

K sp =
)]Ca +2 [ − X ()]CO 3−2 [ − X (

A=1

]17[

MF > 0

MF < 0

+2

B =
−]Ca [ − ) A LK + ] H

+

[−)K

'

K

'

()
]H [ ]H + [ + 2K
W
+

2

'
2

K'
K '2
+2
+
'
− K + ]Ca [ − ) A lk + H ( − ) W ()
C =
s
+
+
] H [ ] H [+ 2 K '2

]16[

LR < 0.8

LR > 1.2

− B − B 2 − 4 AC
X=
2A

) ∑Cl − + ∑ SO 4−2 (
LR =
) ∑ HCO 3− + ∑CO 3−2 (

-

شاخص
مازاد
لحظهای
)ME(

شاخص
-الرسن
اسکولد
)LR(

K sp = {Ca +2 }{CO 3−2 }

-19[
]21

α i = ]Ci [γ i
SR > 1

SR < 1

+2
=
Me Ca
=
, A n HCO 3−andCO 3−2
+2
=
Me Ca
=
,An

HCO 3− ,CO 3−2

1 n
I = ∑ i =1 Ci Z i2
2

]24-22[ LSI > 1

LSI < 1

pCa = − log10 ]Ca +2 [
pCa = − log10 ]TotalAlk [

SR =

] Me[] An[
K sp ) P, T , I (

or
SR
= SR
=

aMe × a An
K sp ) P, T , I (

SDSI = pH − pCa − pAlk − K

شاخص
اشباع
شدگی
)SR(

شاخص
اشباع
– استیف
دیویس

)S&DSI(
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جدول  5محاسبه شاخصهای خورندگی و رسوبگذاری پساب نمکزدایی رگ سفید
تجزیه و تحلیل

مقدار

شاخص

خوردگی متوسط

-2/88

LI

خورندگی شدید

11/77

RI

عدم تمایل به رسوبگذاری – خوردگی میتواند رخ دهد

17/61

PSI

به شدت خورنده

8/88

AI

آب نسبت به کربنات کلسیم زیر اشباع است -خورنده بودن آب

0/00062

DFI

خوردگی موضعی

1/77

LR

آب نسبت به کربنات کلسیم زیر اشباع است -خورنده بودن آب

-0/00054

ME

آب نسبت به کربنات کلسیم زیر اشباع است -خورنده بودن آب

0/00052

SR

آب نسبت به کربنات کلسیم زیر اشباع است -عدم رسوب گذاری

-1/25

SDSI

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن شــاخصها ،پتانســیل
خورندگــی در ایــن پســاب تولیــدی شــدید میباشــد

کــه در درازمــدت ســبب خوردگــی در لولههــای مغــزی،
لولههــای انتقــال پســاب ،وســایل ســرچاهی و درون چــاه

پســاب نمکزدایــی رگ ســفید میشــود.

نتایــج حاصــل از بررســی شــاخص رســوبگذاری در
پســاب نمکزدایــی

توانایــی پیشبینــی تشــکیل رســوبات معدنــی یــک

موضــوع چالــش برانگیــز در صنعــت نفــت میباشــد.

انــواع روشهــای پیشبینــی براســاس حاللیــت انــواع
رســوبات معدنــی معمــول مخــازن نفتــی پیشــنهاد شــده

اســت .مدلهــای موجــود براســاس ترمودینامیــک و
محدودیــت دادههــای حاللیــت فقــط میتوانــد پتانســیل

تشــکیل رســوب را پیشبینــی کنــد .ایــن مدلهــا
شــامل مدلهــای اســیف و دیویــس (،)1952b ،1952a
اوده و تامســون ( ،)1982والونــی و اســکیلرن (،)1982
وتــر و کاندارپــا ( ،)1980وتــر و همکارانــش (،)1982

خــاراکا و همکارانــش ( ،)1988آتکینســن و همکارانــش
( ،)1992تــد و یــوان ( )1991و یبــواه و همکارانــش
( )1993هســتند [..]25

تمایــل رســوبگذاری از آب شــور تولیــد شــده همــراه

ســیاالت هیدروکربــوری نســبت بــه رســوبگذاری یــک
رســوب جامــد اغلــب بــا عبــارت شــاخص اشــباع

()SI

کــه بــه صــورت لگاریتــم حاصــل ضــرب غلظــت یــون
شــبکه بــه ثابــت تعــادل تعریــف میشــود [ .]26در واقــع

بــرای محاســبه حاللیــت اجــزا نمکهــای محلــول در
آب و تشــکیل رســوبگذاری و بــه صــورت رابطــه زیــر

میباشــد [:]27

[ ] Me []A n
=
( K sp ) P ,T , I

=
)SI log
=
SR ( log

( log{] Me [] A n [} − log K sp ) P ,T , I

()1

در حالیکــه کروشــهها بیانگــر غلظــت یونهــا برحســب
مــوالر و فاکتــور حاصــل ضــرب حاللیــت شــرطی

بهصــورت زیــر بیــان میشــود:

= pK sp
= − log pK sp
− log K sp

()2

در روابــط بــاال [ ]Mیونهــا یــا کاتیونهــای مثبــت
مثــل ]An] Ca ،آنیونهــا یــا یونهــای منفــی مثــل
+2

بیکربنــات ( )HCO3و  Kspضریــب حاللیــت در محلــول
آب شــور تحــت شــرایط واکنــش میباشــد .همچنیــن در

ایــن روابــط ،دمــا ( )Tبرحســب درجــه فارنهایــت (،)ºF
فشــار ( )Pبرحســب  Psiaو قــدرت یونــی ( )Iبرحســب

مــوالل محلــول میباشــد و عبــارت ( Tو  Pو  )Iدر جلــو

رابطــه فــوق نشــاندهنده وابســتگی فاکتــور حاللیــت
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ثابــت شــرطی تعــادل بــه فشــار ،دمــا و قــدرت یونــی

( )SI > 0میباشــد .بنابرایــن ایــن رســوبات در چــاه مــورد

اشــباع بــرای انــواع رســوبات مختلــف بســتگی بــه پیــدا

تشــکیل شــوند .شــکل  3میــزان تشــکیل رســوبات کربنــات

میباشــد .بنابرایــن توســعه و گســترش شــاخصهای
کــردن مقادیــر ثابتهــای تعادلــی ( )Kspکــه تابعــی از
قدرتهــای یونــی ،دماهــا و فشــارهای معمــول در صنعــت

نفــت میباشــند [ .]28تفســیر شــاخص رســوبگذاری
برحســب شــاخص اشــباع ( )SIاســتفاده شــده در ایــن
مطالعــه در جــدول  6ارائــه شــدهاند.

جدول  6تفسیر شاخص رسوبگذاری []29

مطالعــه در درصدهــای بــاالی اختــاط دو آب نمیتواننــد

کلســیم و ســولفات باریــوم بــا گذشــت زمــان تزریــق پســاب
نمکزدایــی نشــان میدهــد .همانطــور کــه در ایــن شــکل
مشــاهده مــی شــود با گذشــت زمــان تزریــق میزان تشــکیل

رســوب کربنــات کلســیم تمایــل بــه کاهــش رســوبگذاری
دارد .علــت کاهــش را میتــوان بــه اختــاط آب پســاب

نمکزدایــی و آب ســازند ،کــم شــدن غلظــت ترکیبــات

یونــی از جملــه یــون کلســیم و بیکربنــات در ترکیــب دو

مقدار SI

تفسیر

SI=0

آب در حالت اشباع و در تعادل قرار دارد

SI > 0

آب در حالت فوق اشباع نسبت به رسوبات قرار
دارد ،رسوبگذاری میتواند انجام بگیرد

شــکلهای  1و  2میــزان تمایــل رســوبگذاری کربنــات

SI>1

آب شور زیر اشباع یا غیر اشباع ،رسوب میتواند
محلول باشد ،عدم تشکیل رسوب (خاصیت
خورندگی).

در نتیجــه همانطــور کــه در ایــن شــکلها مشــاهده

از رابطههــای موجــود و اشــاره شــده برای محاســبه شــاخص

رســوبگذاری رســوبات کربنــات کلســیم (کلســیت)،
ســولفات باریــم (باریــت) و ســولفات کلســیم (انیدریــت)

آب و در نهایــت کــم شــدن میــزان شــاخص اشباعشــدگی

و رســوبگذاری بیــان کــرد .بنابرایــن در شــکل  3هماننــد

کلســیم بــا زمــان تزریــق و اختــاط آبهــا کاهــش مییابــد،
میشــود تنهــا رســوب کربنــات کلســیم میتوانــد در ایــن
چــاه در زمــان تزریــق تشــکیل شــود.

پیشبینــی نــرخ خوردگــی در لولههــای مغــزی چــاه
دفعــی تزریــق پســاب کارخانــه نمکزدایــی رگ ســفید

در شــرایط ســرچاهی و تــه چاهــی ،چــاه دفعــی واحــد

در واحدهــای نمكزدايــي بــه واســطه فرآورشــي كــه

دما و فشــار ســرچاهی به ترتیب  77 °Fو  320 psiaو فشــار

ايــن فــرآورش حــاوي مقاديــر بااليــي از نمکهــاي معدنــي

کــه مشــاهده میشــود پتانســیل تشــکیل رســوب کربنــات

تركيبــات اســيدي و همچنيــن باكتريهــاي احياءكننــده

بهطوریکــه در ســرچاه بــا افزایــش درصــد آب تزریقــی بــرای

واكنــش شــيميايي صــورت گرفتــه بين ايــن نمكها و ســاير

میــزان تمایــل رســوبگذاری و شــاخص رســوبگذاری

كلســيم ،فســفات كلســيم ،ســولفات كلســيم ،اكســيد آهــن،

نمکزدایــی رگ سفیداســتفاده اســت (شــکلهای  1و .)2

بــرروي نفــت خــام صــورت ميگيــرد ،پســاب حاصــل از

و دمــای تــه چاهــی  21 °Fو  4152 psiaاســت .همانگونــه

مختلفــي از جملــه  NaCl ،MgCl2 ،CaCl2و دیگــر نمکهــا،

کلســیم هــم در ســرچاه و هــم در تــه چــاه بــاال میباشــد

ســولفات 1و اكســيژن محلــول ميباشــد كــه بهواســطه

جداســازی و نمکزدایــی نفــت و آب تولیــدی همــراه نفــت

تركيبــات فــوق رســوبات معدنــي مختلفــي از جملــه كربنات

( )SIکاهــش مییابــد .میــزان تمایــل رســوبگذاری

كربنــات منيزيــم و ســيليكات منيزيــم تشــكيل ميگــردد.

تجهیــزات ســرچاهی ،در چــاه مــورد مطالعــه دارد امــا در

پيلهــاي غلظتــي اكســيژن گرديــده كــه بهواســطه كمتــر

ســولفات باریــم در ســرچاه ثابــت و پتانســیل تشــکیل در

تشــكيل ايــن رســوبات در خطوط لولــه انتقال باعث تشــكيل

شــرایط تــه چاهی تنها رســوبی کــه توانایــی تشــکیل را دارد

بــودن ميــزان اكســيژن محلــول در زيــر رســوب ،عمليــات

رســوبگذاری بــرای رســوبات ســولفات باریــم و ســولفات

نيــز بــه عنــوان يــك تســريع كننــده ،بــروز خوردگيهــاي

رســوب کربنــات کلســیم یــا کلســیت میباشــد و شــاخص

انتقــال جــرم صــورت گرفتــه و وجــود يونهــاي كلرايــد

کلســیم بــا افزایــش درصــد اختــاط دو آب تزریقــی بــرای

حفــرهاي در زيــر رســوبات را تشــديد ميكنــد.

نمکزدایــی و آب تولیــدی همــراه نفــت کمتــر از صفــر

1. Sulfate Redaction Bactria

شماره  ،106مرداد و شهریور 1398
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ايــن نــوع خوردگــي يكــي از مرموزتريــن نــوع

مــواد معدنــي ميباشــد .همچنيــن بيشــترين ميــزان

تخريــب زيــادي ميباشــد و ســطح لولــه را دچــار آســيب

اســيد معدنــي اســت مشــاهده ميگــردد  .لولههــاي
مغــزي چاههــاي تزريــق پســاب عمدت ـاً از جنــس فــوالد

خوردگيهــاي شــناخته شــده بــوده كــه داراي قــدرت
دیدگــی جــدي میکنــد .از طرفــي بهواســطه وجــود
گازهــاي ســولفيد هيــدروژن و دي اكســيد كربــن در
محيــط پســاب ،اســيدهاي ضعيــف اســيد ســولفوريك و

اســيد كربنيــك نيــز توليــد شــده كــه ايــن اســيدها باعــث

پائيــن آمــدن  pHمحيــط و در نهايــت در منطقــه پيــل

غلظتــي باعــث تشــديد ســرعت بــروز خوردگيهــاي
حفــرهاي وعمومــي ميگــردد [ .] 30بــا از دســت دادن
آهــن در طــول خــط لولــه انتقــال پســاب تولیــد واحــد

نمکزدایــی بدلیــل خوردگــی ،میتــوان از دادههــای
مقــدار آهــن محاســبه شــده بــرای پیشبینــی مقــدار

ســرعت یــک نواخــت خوردگــی کل از رابطــه زیــر

اســتفاده نمــود [:]31

( )C Fe × Q H 2O

()3

و

in

0/209

(mm

 )7/4ميباشــد .بــدون در نظــر

گرفتــن تاثیــر گازهــای اســیدی خورنــده  H2Sو ،CO2
باکتریهــای کاهنــده ســولفات ( )SRBو بــا اســتفاده
از ســرعت خوردگــی محاســبه شــده  ،mpyهمچنیــن

بــا توجــه بــه ضخامــت لولههــای مغــزی  10/4 mmبــا
محاســبه خوردگــی بعــد از گذشــت  30ســال ،بروز نشــتی

و تخریــب لولههــای مغــزی و لولههــای انتقــال پســاب

منطقــی میباشــد .بنابرایــن میــزان ســرعت خوردگــی

در حــدود  0/253 mmمیباشــد .همچنیــن بــر طبــق
اســتانداردهاي موجــود و نیــز آزمايشــات صــورت گرفتــه،

ميــزان خوردگــي عمومــي ناشــي از آب دريــا بــا ميــزان

CFe ،mpy

(L (bbl/day

آناليــز شــيميايي صــورت گرفتــه بــر روي پســاب واحــد

 CRuســرعت خوردگــی یکنواخــت برحســب
مقــدار آهــن شــمرده شــده در آب تولیــدی
2

كربنــي و بــا ضخامتهــاي

in

0/408

(mm

)10/44

شــوري متوســط 20000 ppmو  pHدر حــدود خنثــي
تقريبــاً ( 5 mpy )0/005و ميــزان خوردگــي حفــرهاي

( )0.082 Ld

 QH O ،ppmدبــی کل آب تولیــدی برحســب

حالليــت ايــن رســوب در اســيد ســولفوريك كــه يــك

= CRu

برحســب،

در حــدود  )0/09 in/year( 90 mpyميباشــد .مطابــق

طــول لولــه تولیــد برحســب فــوت و  dقطــر داخلــی لولــه

نمكزدايــي مشــاهده شــد كــه ميــزان شــوري در پســاب

تولیــدی روزانــه  3126 bblو  20 kmطــول خــط لولــه

ميباشــد .بنابرایــن اگــر میــزان خورگــی حفــرهای را در

برحســب اینــچ میباشــد .کــه بــا توجــه بــه میــزان پســاب
پســاب بــه چــاه دفــع پســاب و قطــر  6 inو همچنیــن
آنالیــز آب پســاب نمکزدایــی رگ ســفید  1در جــدول
 ،CRu ،1ســرعت خوردگــی یکنواخــت  mpyبــه صــورت

زیــر محاســبه میشــود.
()4

()5

mpy 0.338
= = 0.00845 mm yr
40
40
=
CRu 0.00845 mm yr
=
× 30 yr 0.253mm
=
CRu

ايــن كارخانجــات حداقــل  2و حداكثــر  6برابــر ايــن مقدار
حــدود  3برابــر آب دریــا بــرای میــزان پســاب تولیــدی

رگ ســفید در نظــر بگیریــم میــزان خوردگــی حفــرهای
بــه صــورت زیــر محاســبه میشــود:
2.25 mm yr
=

()6

90
=
40

mpy
=
40

Crossion Rate
=

mm
= × 30 yer
67.5mm
yer

2.25

در حالیکه مقدار عمق نفوذ خوردگی در فلز برحسب میلی

بنابرایــن میــزان نــرخ خوردگــی و همچنیــن نشــتی ناشــی

آناليــز شــيميايي صــورت گرفتــه بــرروي رســوب ،بیــان

بــه قدمــت ایــن واحــد نمکزدایــی و همچنیــن چــاه

متر در سال برابر  mpy/40 =mm⁄yrمیباشد.

کننــده ايــن نكتــه ميباشــد كــه قســمت اعظــم رســوب
تشــكيل شــده در ســطح داخلــي لولههــاي مغــزي شــامل

ایــن لولههــا در ســال بســیار بــاال میباشــد .بــا توجــه
دفــع پســاب نمکزدایــی میتــوان انتظــار خوردگــی

و رســوبگذاری لولههــای انتقــال پســاب و همچنیــن
لولههــای مغــزی ایــن چــاه دفعــی را انتظــار داشــت.
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همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود میــزان

در نهایــت بــر شــدت خوردگــی در چــاه مــورد مطالعــه

و طــول لولــه مغــزی بیشــتر میشــود و در شــرایط

دمــا و فشــار از ســر چــاه تــا تــه چــاه میــزان خوردگــی

خوردگــی حاصــل از آب ســازند در ناحیــه آبــده مخــزن

نشــاندهنده کاهــش حاللیتپذیــری و همچنیــن

نمکزدایــی میباشــد .ایــن شــکل براســاس میــزان

شــدت خوردگــی لولــه مغــزی میباشــد .بنابرایــن کنتــرل

بــا هــم و در نهایــت پســاب نمکزدایــی بــه تنهایــی در

بــرای جلوگیــری از خوردگــی تجهیــزات چــاه دفع پســاب

ایــن اعمــاق نــرخ خوردگــی قابــل پیشبینــی و محاســبه

آنالیــز فیزیکوشــیمایی نمونههــای آب نشــان میدهــد

بــه علــت بــاال بــودن میــزان امــاح و یونهــای مســاعد

بــاال کــه کاتیونهــای اصلــی در آب شــامل کلســیم

پســاب ،وجــود گازهــای خورنــده بهطــور ویــژه دی اکســید

آنیونهــا شــامل یونهــای منفــی بیکربنــات ( ،) HCO3−

میــزان  20 ppmمیباشــد .ایــن عوامــل از عوامــل موثــر

غلظــت کلــر بســیار بــاال و در حــدود  46295 mg/Lبــرای

خوردگــی ناشــی از پســاب نمکزدایــی بــا افزایــش عمــق

میباشــد .مطابــق شــکل  4بــا افزایــش عمــق و افزایــش

دمایــی و فشــاریی از ســرچاه تــا تــه چــاه بیشــتر از نــرخ

ناشــی از پســاب دفعــی افزایــش مییابــد کــه ایــن مــورد

چــاه رگ ســفید و اختــاط آب ســازند بــا آب دفــع پســاب

افزایــش شــدت خورنــده بــودن آب پســاب بــرای افزایــش

غلظتهــای و ترکیــب یونــی آب ســازند ،اختــاط دو آب

پســاب نمکزدایــی بــرای تزریــق بــه چــاه دفــع پســاب

اعمــاق مختلــف لولــه مغــزی از ســرچاه تــا تــه چــاه و در

و لولــه مغــزی ایــن چــاه ضــروری اســت .همچنیــن

میباشــد .میــزان نــرخ خوردگــی پســاب نمکزدایــی

کــه آب ســازند و پســاب نمکزدایــی دارای شــوری

تشــکیل خورندگــی ،محــدوده  pHیــا اســیدیته مناســب

( ،)Ca+2منیزیــم ( ،)Mg+2ســدیم ( )Na+و پتاســیم ( )K+و

کربــن ( )CO2بــه میــزان  120/22 ppmو اکســیژن بــه

کلــرور ( )Cl-و ســولفات ( )SO4 -2میباشــد کــه میــزان

بــر افزایــش شــدت خوردگــی در پســاب نمکزدایــی و

پســاب نمکزدایــی میباشــد [.]30
250/000

50/000
00/000
50/000
1578

1272

967

661

356

50

نرخ خوردگی ()mpy

200/000

0/000

طول لوله مغزی ()ft

شکل  4نرخ خوردگی ( )mpyدر لوله مغزی چاه دفع پساب نمکزدایی رگ سفید

نتيجهگيري

در ایــن مقالــه ،بررســی  10شــاخص مهــم و کاربــردی
خوردگــی و رســوبگذاری نشــاندهنده بــاال بــودن

پتانســیل خورندگــی ایــن پســاب و نــوع خوردگــی
بیشــتر از نــوع موضعــی میباشــد .بنابرایــن اســتفاده
از بازدارندههــای ضدخوردگــی بــرای جلوگیــری از

خوردگــی و پارگــی لولههــای انتقــال پســاب ،ادوات درون

چاهــی هماننــد لولههــای مغــزی در چــاه دفــع پســاب
ضــروری میباشــد .نــرخ خوردگــی ناشــی از پســاب

نمکزدایــی بــا افزایــش عمــق لولــه مغــزی و طــول آن

بیشــتر میشــود .در شــرایط دمایــی و فشــاریی از ســرچاه
تــا تــه چــاه میــزان نــرخ خوردگــی و رســوبگذاری
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پســاب نمکزدایــی بیشــتر از آب ســازند در ناحیــه آبــده

تنهــا رســوب کربنــات کلســیم پتانســیل رســوبگذاری

میباشــد .علــت ایــن امــر بــاال بــودن میــزان امــاح و

شــدگی بــرای رســوبات ســولفات باریــم و ســولفات

مخــزن و اختــاط آب ســازند بــا آب پســاب نمکزدایــی
یونهــای مســاعد تشــکیل خورندگــی و رســوبگذاری،

محــدوده  pHیــا اســیدیته مناســب پســاب ،وجــود گازهای

خورنــده و بهطــور ویــژه دی اکســید کربــن ( )CO2بــه
میــزان  120/22 ppmو ســولفید هیــدروژن ( )H2Sبــه

میــزان  20 ppmمیباشــد .بــا افزایــش عمــق و در نتیجــه
افزایــش دمــا و فشــار از ســر چــاه تــا تــه چــاه میــزان

خوردگــی ناشــی از پســاب نمکزدایــی افزایــش مییابــد

کــه ایــن مــورد نشــاندهنده کاهــش حاللیتپذیــری

دارد .در نتیجــه شــاخص رســوبگذاری یــا فــوق اشــباع
کلســیم بــا افزایــش درصــد اختــاط دو آب تزریقــی بــرای
نمکزدایــی و آب تولیــدی همــراه نفــت کمتــر از صفــر
( )SI<0میباشــد .در نتیجــه ایــن رســوبات در چــاه مــورد
مطالعــه در درصدهــای بــاالی اختــاط دو آب (پســاب

نمکزدایــی و آب ســازند) نمیتواننــد تشــکیل شــوند.
عالئم و نشانهها

 :Iقدرت یونی

و همچنیــن افزایــش شــدت خورنــده بــودن آب پســاب

 :Kspثابت تعادلی

میــزان تمایــل رســوبگذاری انــواع رســوبات معدنــی بــا

 :Meکاتیون

( )SIنشــاندهنده تشــکیل شــدن رســوبات کربنــات

 :Pفشار ()psia

افزایــش ترکیــب درصــد آب همــراه نفــت (آب ســازند) و

 :SRنسبت اشباع

()M2

بــرای افزایــش شــدت خوردگــی لولــه مغــزی میباشــد.

 :Kstثابت

توجــه بــه شــاخص رســوبگذاری و فــوق اشــباع شــدگی

 :Anآنیون

کلســیم (کلســیت) در ســرچاه و تــه چــاه میباشــد و بــا

 :SIشاخص اشباع

آب تــازه بــرای جداســازی نمــک از نفــت ،میــزان تمایــل

 :Tدما

رســوبگذاری ســولفات باریــم در ســرچاه ثابــت اســت ،در

 :CRuسرعت خوردگی یکنواخت ()mpy

حاللیت ()M-1

()°F

رســوبگذاری رو بــه کاهــش میگــذارد .میــزان تمایــل

 :TDSکل ذرات محلول

نتیجــه پتانســیل تشــکیل ایــن رســوب تنهــا در ســرچاه

 :Qدبی کل آب تولیدی

در چــاه مــورد مطالعــه وجــود دارد .در شــرایط تــه چاهــی

()mg/L
()bbl/day

 :CFeغلظت یون های آهن

()ppm
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