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چكيده طرح:  
 نفت خام در هنگام خروج از چاه همراه با آبی است که در آن مقداري از نمک ها به صورت محلول وجود دارد. 
میزان آب نمک خروجی از چاه های نفت به تدریج و با گذشت زمان افزایش می یابد که بدلیل کاهش حجم گاز و 
نفت استخراج شده از چاه و درنتیجه باال آمدن سطح آب شور است. هدف از نمک زدایي حذف و یا تقلیل دادن میزان 
نمک همراه نفت تا میزان هشت پوند در هزار بشكه) 8P.T.B( مي باشد. کاهش خوردگی در تاسیسات نفتی، کاهش 
انسداد تجهیزات، محافظت از عملكرد کاتالیست ها، بهبود کیفیت نفت خام، استفاده از حداکثر حجم لوله ها و ظرفیت 
پاالیشگاه ها و جلوگیری از هدر رفت انرژی مصرفی در پاالیشگاه ها از جمله مزایای واحدهای نمک زدایی است. آب 
نمک خروجی برای تصفیه و جداسازی ذرات نفت موجود، وارد سامانه تصفیه پساب شده و سپس با فشار مناسب به 
چاه های مرده موجود در اطراف واحد تزریق می شود. واحدهای تصفیه پساب آلوده به نفت شامل تجهیزات اصلی زیر 
 ،1۰۰ ppm 1۰۰۰ به حدودppm می باشند: هیدروسیكلون به منظور جداسازی قطرات نفت همراه با آب از حداکثر
ناتشل فیلتر به منظور تكمیل جداسازی قطرات نفت همراه با آب در هیدروسیكلون به کمتر از   ppm 2۵ و جداسازی 

ذرات جامد بزرگتر از یكصد میكرون، تانک ذخیره پساب، پمپ های بوستر و پمپ های اصلی. 
بسته تزریق پساب شرکت کاوش صنعت توس با قابلیت راه اندازی خودکار و کنترل و مانیتورینگ تمامی فرایند 
تزریق، قادر است در شرایط محیطی سخت پساب تولیدی در واحدهای نمک زدایی را تا ده هزار بشكه در روز و تا 
فشار PSIG 16۰۰، تزریق نماید. در این سامانه تمامی اطاعات فرایندی و پارامترهای عملكردی تجهیز بطور کامل 

ذخیره و در صورت نیاز به بانک اطاعات ارسال خواهد شد. 


