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 -1درباره شرکت Merus
بیش از  01سال است که فن آوری شرکت  Merusبا موفقیت در سیستم های نگهداری آب مورد
استفاده قرار می گیرد .هم اکنون  Merusارائه کننده راهحلهای رفع مشکالت مموکول نگهکداری
آب مانند  :انواع خوردگی ،زنگزدگی ،رسوبا و زیست الیهها هوچنین مشالت بیولکوییالی ماننکد
جلبکها و باکتریها می باشد .هر آبی به کوک این تالنولویی قابل نگهداری و مراقبکت اسکت ؛ آب
آشامیدنی ،آب های در گردش برای سیستم های حرارتکی و برودتکی ،فابکتب هکا و نیک آب دریکا
مبنای کار توسمه دستگاه هایی بوده که در صنایع نفت و گاز مشغول به کار هستند.
طی  01سال گذشته Merus ،موفق به راهاندازی شباله فروشی در بیش از  01کشکور جهکان و در
توامی  5قاره برای سرویس دهی به مشتریانی که اساسکا تاکاری یکا صکنمتی هسکتند ،شکده اسکت.
حفاظت بیش از  05111مورد سیستمهای لوله کشی ،ماشینآال  ،مبدلهکای حرارتکی ،بکر هکای
خنککننده ،چیلرها ،دیگهای بخار و مموولی و انواع مخازن در توام شاخه هکای تولیکدی ،ککه در
نهایت منار به بهرهوری اقتصادی و بهینهسکازی سیسکتمهکا مکی شکود از جولکه دسکت آوردهکای
مشتریان ما میباشد .از دیگر م ایای استفاده از این فن آوری صرفهجویی در مصکر انکریی و مکواد
شیویایی است که برای محیط زیست زیانآورند.
به منظور توسمه این فنآوری و تحقیق درباره آن تتش زیادی اناام شده و کواکان در حال اناکام
است .در نوایشگاهی در آسیای جنوب شرقی ،نتایج امیدوارکنندهای از آزمایشا برون آزمایشگاهی
مختل ک بککر روی تاهی ک ا شککرکت هککای  Petronas ، Shellو  Sinopecارائککه شککد .نتککایج و
مشاهدا به دست آمده از این آزمایشا حتی از نوونههای آزمایشگاهی آن موفقتر بود تا آناا ککه
منار به تاسیس شرکت نفت گاز  Merusدر سنگاپور در سکال  7112مکیتدی شکد و بکه منظکور
تورک بر روی دانش فنی به دست آمده و نی ارائه خدما به در خواست های ویژه صنمت نفت گاز،
 Merusگروه عولیاتی ویژهای را تدارک دید.
در صفحا آتی ،می توانید نوونهای از نتایج به دست آمده ،هوچنین ممرفی آزمایشا و پرویههکای
در حال پیشرفت را مشاهده کنید .در این مستند ،پیشینه تئوریک فن آوری  Merusتا حد امالکان
به صور اختصار بیان شده است؛ با مراجمه بکه سکایتهکای  www.merusoilandgas.comو
 www.merusonline.comو  www.merusiran.comمی توانید به ج ئیا بیشتری دست
یابید .در عین حال در صور نیاز به مطالب و مستندا خاص ،این اطتعا در اختیکار شکوا قکرار
داده خواهند شد.
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دنياي MERUS

 -2دورنماي تئوري تکنولوژي Merus
 1-2آنچه که رینگ هاي  Merusرا تا به این حد بی همتا و منحصر به فرد کرده است !
فن آوری منحصر به فرد  Merusبه صور چشوگیری با سکایر روش هکای اسکتاندارد حفاظکت از
مایما متفاو است .هوچنان که متدهای مرسوم تنها عتئکم و نشکانه هکای مشکالت حفاظکت از
مایما را بر طر می کنند Merus ،از 01سال پیش تا کنون به صور ریشه ای با این مشکالت
مبارزه می کند .این مهم با استفاده اثربخش از خود مایما علیه مشالت فنی ناشی از آن ها مانند
زنگزدگی و رسوبا به دست آمده است .به صراحت می توان گفت  Merusمایما را به متحکد و
هم پیوانی برای خود تبدیل کرده است!
توامی تالنولوییهای موجود در بازار ،چه فی یالی چه شیویایی ،تنها در نقطکه ای ککه مسکتقر مکی
شوند تاثیر گذارند .به محض آن که مایع از این نقطه عبور می کند ،این متکدهای مراقبتکی کنتکرل
چندانی روی آن نخواهند داشت. .هوچنین ،از لحاظ فنی این امالان وجود ندارد که غلظت الزم برای
ماده شیویایی اف ودنی در توام سیستم به طور یالنواخت پخش شود .میدان های مغناطیسکی تنهکا
مد کوی از مایما محافظت می کنند و نتایج به دست آمده با توجه بکه میکدان هکای الالتریالکی
موجود و دمای محیط پس از زمان کوتاهی از بین خواهند رفت.
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با توجه به موارد شرح داده شده در باال و با در نظر گرفتن این نالته که گاهی مایع به مد زیکادی
در کمکارترین قسوتهای سیستم باقی میماند ،میتوان گفت روش های مرسوم بیشکتر بکه بهینکه
سازی های فرعی و حتی گاهی به شالست یا بد عول کردن سیستم منار میشوند.
به صراحت می توان گفت ،وقتی با چنین مشالت گیجکننکدهای روبکرو مکیشکویم ،دو خصوصکیت
منحصر به فرد تالنولویی اوسیتسیون (نوسان سازی)  Merusآشالار می گردد.
از طرفی ،فن آوری  Merusاز خود مایع برای نقل و انتقال نوسانا و حفاظت آن استفاده می کند؛
این نوسانا فمال بسیار سریعتر از جریان خود مایع گسترش مییابند .این بدان ممنا است که ،هکر
بار که مایع از درون تاهی ا  Merusجریان پیدا می کند ،نکه تنهکا مکایمی ککه در نقطکه نصکب
تاهی ا جریان دارد دارای نوسان می شود ،بلاله توام مایع شامل این نوسانا می شکود .ایکن امکر
توبیحی است برای این سوال که چگونه تالنولکویی  Merusبکرای ماکال در دماهکای بکاالی 051
درجه سانتیگراد نی کامت تاثیرگذار است.
از طر دیگر ،حتی اگر مایع در جریان نباشد این نوسانا برای مد طوالنی در آن باقی می مانند
و تاثیر آنها بر روی زنگزدگی ،رسوبا  ،میالروبیولویی ،پارافین و امولسیون پا برجاست .این موبوع
م یت ب رگی به ویژه در مورد مشالت میالروبیولوییک است؛ چرا که این نوسکانا مکی تواننکد بکر
رسوبا پایدار نی تاثیر گذاشته و در حوزه این گونه مشالت میالروبیولوییک نی موثر واقع شوند.
نصب آزمایشی تاهی ا بدون نیاز به هیچ گونه جوشالاری لوله ها و بدون در بر داشتن هکیچ گونکه
ریسک اقتصادی می تواند به سرعت و سهولت اناام گیرد .تاهی ا نصب شده نیاز بکه هکیچ گونکه
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سرویس ،نگهداری و تمویرا ندارند ولی در مورد پرویه های مرتبط با نفت و گاز و جهکت احتیکا
رینگهای  Merusهر  0تا  6ماه تمویض میشوند .این بدان سبب است که بسیاری از خطو لوله
دارای حفاظ کاتدی هستند که با نوسانا  Merusدر تضاد میباشند .دلیل دیگر ،به ویژه در موارد
نصب در اسالله های دریایی ،وقوع گهگاه طوفان های رعد و برقی اسکت ککه در شکرایط ممینکی بکا
بارهای الالتریالی رینگ های  Merusتداخل ایااد میکنند.
 2-2اصول عملکرد رینگ هاي Merus
تالنولویی  Merusبا استفاده ویژه از نوسان مولالولی و شباله نوسانا کار میکند و بنابرایکن مکی-
توان گفت که عولالرد آن بر پایه میدانهای الالتریالی یا مغناطیسکی اسکتوار نیسکت .بکا کککر ایکن
حقیقت که این فنآوری بر اساس مشاهدا تاربی گسترش پیکدا ککرده ،کواککان توصکی علوکی
عویقی از آن وجود ندارد.
هر جسم ،هر مولالول ،نوونه طبیمی نوسان مولالولی مخصوص به خود را دارد .این نوسکان طبیمکی
منحصر به فرد بوده و از این منظر به خوبی با اثر انگشت انسان قابل مقایسکه اسکت Merus .قکادر
است این نوسانا را ،به طور ماال برای زنگزدگی؛ تا یه ،ثبت و کخیره کند.
بر اساس این نوسانا اصلی Merus ،نوسانا فمال جدیدی ایااد میکنکد .هکد ایکن اسکت ککه
توسط نوسانا جدید ایااد شده بر روی نوسانا اصلی به گونهای تاثیر گذاشت تا سراناام خکواص
فی یالی ماده یا مولالول در مایع تغییر پیدا کند .تاربه بیش از  01سال  Merusدر زمینه مشالت
آب ،کوک ب رگی در حل مسائل مربو به نفت و گاز بوده است .از لحاظ تئوری  Merusقادر است
برای هر ماده ما ا نوسان فمال جدید و منحصربفردی تولید کند.
امروزه  Merusدارای بانک اطتعاتیای از تمداد زیادی نوسانا فمال اسکت ککه هکر ککدام وظیفکه
ویژهای دارند .این نوسانا فمال بر روی دستگاه حامل نوسانا درست مانند ثبت داده هکا بکر روی
 CDیا  DVDکخیره شکده انکد .جکدای از دالیکل صکرفه جکویی در ه ینکه ،غالبکا از نکوعی آلیکای
آلومینیومی به عنوان جنس تاهی ا نگهدارنده این نوسانا استفاده می شود .این نوع آلیکای قکادر
است تمداد زیادی از نوسانا فمال را در خود کخیره کند .انتشار ایکن نوسکانا بکه صکور ثابکت و
پایدار نالته اصلی عولالرد تالنولکویی  Merusاسکت .ایکن نوسکانا فمکال بکر روی شکباله نوسکانی
آلومینیوم سوار میشوند .از طرفی گرمای پیرامون به شباله مولالولی آلومینیوم اجازه نوسان میدهد.
از آناا که نوسانا فمال در ساختار شباله آلومینیوم قرار گرفته اند به صور هو مان و دائوی تولید
میشوند .نوسانا فمال درون رینگ غشائی به وجود میآورند که به داخل لوله نفوک کرده و به ایکن
ترتیب به توام مایع در حال جریان می رسند .مقدار کوی از آب درون نفت خام ،مکایمی چگکال یکا
حتی گاز نی میتوانند این نوسانا را به توام سیستم انتقال دهند .این بدان ممنی است ککه اثکرا
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این تاهی ا در توام نقا درون سیستم مشاهده می شود؛ این سیستم موالن است یک مخ ن یکا
یک مبدل حرارتی یا هر قسوتی از یک سیستم لولهکشی ترکیبی باشد.

 -3کاربردهاي عمومی
 1-3پروژه هاي تحقق یافته و بررسی شده
کاهش ته نشين شدن رسوبات و پارافين
تهنشین شدن رسوبا و یا پارافین از جوله دالیل بوجود آمدن بسکیاری از مشکالت در تاسیسکا
تولید می باشند .در بسیاری موارد حتی استفاده از مواد شیویایی نی کوکک چنکدانی بکه حکل ایکن
مشالت نویکند .به کوک فن آوری  Merusه ینههای مواد شیویایی ،لولهکشکی و زمکان توقک
سیستم به شالل قابل متحظه و پایداری کاهش مییابد.
بهبود روند جدا سازي آب  /نفت  /امولسيون
در بسیاری از موارد ،جداسازی اولیه مخلو آب – نفت – امولسیون توسط نگهداری این مخلو در
مخازن تصفیه صور میگیرد .تنها با گذشت زمان و اثر جاکبه این  3مایع از هم جدا می شوند .بکا
اناام آزمایشا اولیه Merus ،روند این فرایند را تا  61%بهبود بخشیده است .آزمایشا بمکدی بکا
سایر نوسانا در حال اناام بوده یا به زودی آغاز خواهند شد .به نظر می رسد ککه دسکتیکابی بکه
تاثیرا بهتر در زمان اناام این فرآیند نی موالن باشد ،که منار به صرفهجویی در ه ینه و استفاده
بهینه از ظرفیت ماشین آال فملی خواهد شد.
افزایش بازده تجهيزات پاك سازي امولسيون)(Emulsion Treatment Plant / ETP
از جوله مهوترین کارهایی که در سالکوهای نفت خام صور می گیکرد ،جداسکککازی امولسکککیون
میباشد .اساسا این فرایند در دو مرحله اناام می گیرد؛ ابتدا ماده شیویایی امولسیون کننده اف وده
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میشود .سپس به مخلو در کوره حرار داده می شود .با این عول امولسیون به شالل آب و نفکت
تفالیک می شود.
 Merusبازدهی این ماشکین آال را تکا  %311افک ایش داده و هوچنکین میک ان اسکتفاده از مکواد
شیویایی را تا  % 51کاهش داده است.
بهبود کيفيت فاضالب
فابتبی که در فرآیند سالوهای نفت خام تولید می شود ،یا به داخل یک چاه پوپ مکی شکود و یکا
درون دریا تخلیه می شود .از طرفی استاندارد کیفی این فابتب ها پیوسته بکا توجکه بکه قکوانین و
آییننامههای جدید زیست محیطی بین الوللی در حال اف ایش است Merus .قکادر اسکت بکازدهی
این مخازن را اف ایش داده و می ان نفت موجود در این آب را با تقریب در حدود  % 01کاهش دهد.
 2-3پروژه ها و آزمایشات در دست اجرا
خوردگی
خوردگی داخل لولهکشیها و ماشینآال از جوله شایعترین مشالت در صنمت نفت و گاز به شوار
میرود .خوردگی ،موادی مانند CO7 ،H7Sو یا حتی SRBرا در نفت خام پخش میکند ،ککه ایکن
امر متوق کردن یا کنترل روند خوردگی در داخل لولههای حاوی نفت را بسیار مشالل میسازد .در
این زمینه نی  Merusتوانوندی خود جهت رفع مشالل فرسکودگی در انکواع لولکه هکا ،نشکان داده
است.
SRB
حضکور بکاکتری هکای کاهنکده سکولفور ) (Sulphur Reducing Bacteria / SRBپدیکده ای
هولناک در صنمت نفت و گاز به شوار می رود .امروزه این موجودا بی هوازی در اکار محکل هکای
فرآوری نفت در توام نقا دنیا یافت می شوند .در تاسیسا فل ی SRB ،سبب پیدایش فرم بسیار
سختی از خوردگی است .تا کنون راه حلی کاربردی و قابل اطوینان برای رهایی از این باکتری ها به
دست نیامده است .تالنیک مرسوم برای جلوگیری از نشر  SRBرسوب زدایی مداوم است که منار
به آالیش توام سیستم توسط  SRBو زیست الیه ها می شود.
در این ربطه  Merusتوانایی خود را جهت مبارز ه بکا جلبکک هکا و بکاکتری هکا آشکالار مکی کنکد.
آزمایشاتی برای سناش این توانایی که آیا  Merusقادر است حتی از فمالیکت ایکن بکاکتری هکای
موکی نی جلوگیری کند اناام شده است  .این آزمایشا نشان می دهکد هکر چنکد  Merusقکادر
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نیست  SRBرا به طور کامل از بین ببرد ،ولی میتواند می ان رشد آن را به شالل قابل متحظکهای
کاهش دهد.
سکوهاي گاز
پس از اناام آزمایشا بسیار امیدوار کننده در مورد لولههای گاز با چگالی باال ،هم اکنون Merus
در حال اناام آزمایشاتی بر روی سالوهای گاز است .مشالت در چنین سکالوهایی درسکت هواننکد
نوونه آن در لولههای گاز است؛ هد این آزمایشا کاهش می ان باالی لان موجود در این سالوها
و هوچنین کاهش خوردگی درون آنها میباشد.
در این رابطه تاکنون اطتعا کاملی در دسترس قرار نگرفته است ،با این حال از لحاظ تئوری و نی
با توجه به مشاهدا اناام شده انتظار میرود تا در جداسازی گاز و ماده چگال بهبود حاصل شکود.
می ان رسوبا در لانگیر و دستگاه تا یه کاهش خواهند یافت و یا حتی به کلی از بکین خواهنکد
رفت .اطتعا مربو به این پرویه در نیوه دوم سال جاری در دسترس قکرار مکی گیکرد و منتشکر
خواهد شد.
ابزاري براي چاه ها
بسیاری از مشالتتی که در باال به آنها اشاره شد در چاه ها نی به خودی خود رخ میدهند .عکتوه
بر نیاز به لولهکشی ،با توجه به شرایط خاص نفت خام و گاز ،گاهی حتی نیاز به تمویض مداوم لولکه
ها میباشد .به منظور جلوگیری از زمان توق سیستم و کاهش ه ینکه هکا Merus ،ابک اری بکرای
چاهها فراهم کرده است  .این دستگاه ها را می توان مستقیوا در محل بکروز مشکالل در درون چکاه
نصب کرد .تاکنون آزمایشاتی با نتایج بسیار خوب صور گرفته است ؛ در ایکن آزمایشکا نکه تنهکا
می ان ته نشینی پارافین تا  %01کاهش یافته ،بلاله مقدار امولسیون تولید شده نی بسیار ککم شکده
است.
اطتعا بیشتر درباره کاربرد و دیگر موارد استفاده تالنولویی  Merusدر حوزه صنایع نفکت و گکاز
بککه زودی در سککایت  www.merusoilandgas.comارائککه خواهککد شککد .ایککن اطتعککا کککه
دربرگیرنده جدیدترین مشاهدا و کاربرد ها خواهد بود ،به صور مداوم به روز رسانی می شود.
 .4اطالعات ميدانی برگرفته از آزمایشات و پروژه ها
 1 .4مالحظات عمومی
پرویههای شرح داده شده زیر از لحاظ پیشرفت پرویه در مراحل مختلفی هستند؛ برخی بکه مرحلکه
پایانی رسیدهاند و برخی در مراحل قبل تر قرار دارند .نام حقیقی و مشخصا شکرکتهکا ،سکالوهکا،
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لولهها و یا مناطق در صور نیاز و با کسب اجازه از مشتریان ما ،در اختیار قرار گذاشته خواهد شد.
اطتعا توام نوودارهایی که در ادامه ککر میشوند ،به کوک مشتریان ما جوع آوری شده و تحلیل
آنها یا توسط  Merusیا توسط مشتریان ما صور گرفته است .در بسیاری از ایکن پکرویه هکا ،بکه
منظور کاهش بیشتر ه ینهها و زمان توق سیستم Merus ،کواکان برای بهبود روند پرویه تکتش
می کند.
 2 .4کاهش ميزان پارافين و ته نشينی رسوبات در لولهها
این نوونه ماالی از لوله اصلی متصل کننده دو سالوی دریایی به طول  01کیلومتر اسکت .مشکالت
به وجود آمده در آناا شامل رسوبا بسیار سخت درون لولهها بود ،بطوریکه در هر  01روز یک بار
نیاز به رسوبزدایی میکرد .در این نوونه مقدار و ترکیبا لانهای جوکع آوری شکده اسکاس ککار
مستندسازی تاثیرا نصب تاهی ا  Merusقرار گرفته اند.
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پس از نصب تاهی ا  ، Merusماووع لان جوعآوری شده به شد کاهش یافت .هوان طور که
انتظار می رفت ،می ان پارافین و رسوبا نی به مقدار قابل متحظه ای کاهش یافت.
می ان ماسه موجود نی به طرز شگفت آوری کاهش یافته بکود .بکه احتوکال زیکاد بکه علکت ککاهش
چسبندگی پارافین به جداره لوله ،ماسه دیگر قادر به ته نشینی در پارافین نبوده است.
با توجه به میانگین تاثیرا روزانه نصب تاهی ا  Merusدر نوودار  ،0.7.7میتوان مشاهده ککرد
که چگونه  Merusکارآیی این خط لوله را بهبود بخشیده است .پس از این نصب آزمایشی ،مشتری
ما توانست عولیا مداوم رسوب زدایی را  71روز به تاخیر بیاندازد.

 3 .4بهبود روند جداسازي امولسيون /آب /نفت
پس از تغییر مسیر لوله به سوت سالوی نفت خام ،اولین کاری که برای عول آوری نفت خام اناکام
می شود جداسازی امولسیون ،نفت و آب از یالدیگر است .اولین مرحله در این روند شامل نگهکداری
نفت خام در مخازن ته نشینی میشود .در این مخازن تنها به یاری نیروی جاکبه و گذشت زمان این
سه ج ء از هم تفالیک می شوند .نگهداری نفت خام در این مخازن برای مکد چنکد سکاعت باعک
میشود نفت به سطح آمده ،امولسیون در وسط و آب در ته مخ ن به حالت شناور بوانند .مخ نی که
در این ماال آورده شده دارای ارتفاعی به طول کوی بکیش از  01متکر بکه هککوراه دریچککههکککای
نوونهگیری زیادی بود که در طول مخ ن توزیع شده بودند .برای ارزیابی پیشرفت کار ،نوونه گیکری
بمد از  7ساعت و بمد از  0ساعت اناام می شد .بسته به نتایج این نوونه گیری ،مایما موجکود بکه
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مرحله بمدی عولآوری هدایت میشد .نوونهگیری و تحلیل توسط مشتری اناام گرفته و دادههکای
نوایش داده شده حاوی اطتعا دو دوره یک ماهه ،اولی بدون نصب تاهی ا  Merusو دومی بکا
نصب تاهی ا  Merusمیباشد.

ستون قرم رنگ مقدار آب موجود در مخ ن را بمد از گذشت دو ساعت از روند ته نشینی نشان می-
دهد .ستون خاکستری رنگ می ان امولسیون موجود در مخ ن را بمد از گذشت چهار ساعت از روند
تهنشینی نوایش میدهد .ستون آبی رنگ تفاو میان امولسیون موجود در مخ ن را بمد از گذشکت
دو ساعت و بمد از گذشت چهار ساعت نشان میدهد .با نگاه نخست میتوان دریافت که مقدار بسیار
زیادی آب درون مخ ن وجود دارد ،مقدار کوی از امولسیون موجود اسکت و مهکمتکر اینالکه تفکاو
بسیار کوی بین مقدار امولسیون موجود بمد از گذشت  7ساعت و بمد از گذشت  0سکاعت از مکد
زمان تهنشینی دیده می شود .از آناایی که بمد از گذشت  7سکاعت مقکدار مکواد جداشکده تفکاو
چندانی نداشته است ،این امالان وجود دارد که بتوان میکانگین زمکان نگهکداری مکایع در مخک ن را
کاهش داد .تنها با نص کردن زمان نگهداری مایع در این مخ ن ،ظرفیکت ایکن سیککستم دو برابکر
میشود .در بسیاری از سالوهای نفت خام ،این مرحله از عولالرد سیستم به عنوان مرحلهای حیکاتی
تلقی می شود .به هوین دلیل با بهینه سازی این مرحله از کارکرد سیستم ،میتوان تاثیرا مفیدی
در کارآیی سالوهای نفتی ایااد کرد .کاهش  61درصدی می ان امولسیون در ایکن ماکال ،نشکانهای
است که بر توانایی تالنولویی  Merusدر کاهش امولسیون داللت می کند.
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 4 .4افزایش بازده تجهيزات پاك سازي امولسيون )(Emulsion treatment Plant / ETP

به منظور استحصال نفت بیشتر از نفت خام ،امولسیون موجود در نفت خکام مکیبایسکت جداسکازی
شود .به کوک استفاده از مواد شیویایی و حرار  ،امولسیون به شالل آب و نفت تفالیکک مکیشکود.
برای این منظور امولسیون را در کورهای با درجه حرار باالی  01درجه سانتیگراد حرار میدهند.
ه ینههای صر شده برای مواد شیویایی و تولید انریی گرمایی از جولکه ه ینکههکای سکنگین در
سالوهای نفت خام به شوار می روند.
با نصب تاهی ا  Merusبازدهی این کورهها تا می ان چهار برابر اف ایش یافکت .تکا قبکل از نصکب
تاهی ا  Merusتنها در حدود  %71از امولسیون در کوره تفالیک میشد .پس از بهینه سازی این
روند ،بازدهی کوره یاد شده به باالی %01رسید.
در عین حال مهندسان فرآیند تولید نی  ،قادر شدند استفاده از مواد شیویایی را کاهش دهند .پیش
از نصب تاهی ا  ،Merusیک لیتر لانگیر برای پاکسازی  2..5بشاله مصر مکی شکد؛ پکس از
نصب آزمایشی  Merusیک لیتر از هوان ماده شیویایی بکرای  02.36بشکاله مکورد اسکتفاده قکرار
گرفت .بونا بازده مواد شیویایی استفاده شده در این مورد تا  %711اف ایش یافت .

به عبار دیگر میتوان گفت در این مورد مشتری توانست می ان اسکتفاده از مکواد شکیویایی را تکا
 %51کاهش دهد .برای این مشتری ،تنها با توق خرید مواد شیویایی صرفه جویی زیادی در ه ینه
ها صور پذیرفت .از سویی دیگر تتش برای خار کردن مادد این مواد از نفت نی کاهش یافت.
 5 .4بهبود کيفيت فاضالب
آبی که از نفت خام جدا می شود نهایتا به فابتب منتقل می شود .می ان نفت موجکود در ایکن آب
میبایست کوتر از حد مشخصی باشد ،تا بتوان آن را در دریا تخلیه کرد یا ماددا به چاه بازگردانکد.
با استفاده از تالنولویی  ، Merusآبی که از مخ ن ته نشینی یا تاهی ا پاک سازی امولسیون بکه
دست می آید ،از هوان ابتدا دارای مقدار نفت کوتری است .این به آن ممنی است که بهینه سکازی
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مخ ن تهنشینی یا تاهی ا پاکسازی امولسیون نه تنها سرعت روند جداسازی را اف ایش میدهکد،
بلاله آبی که از این فرآیند به دست میآید نی توی تر از گذشته خواهد بود.
در تاهی ا پاک سازی آب نی مهندسان توانستهاند استفاده از مواد شیویایی را کاهش دهند .طی
مد نصب آزمایشی  Merusبازده دستگاه جداساز مورد استفاده برای خکرو نفکت از آب افک ایش
یافت .قبل از نصب تاهی ا  00.25 ،Merusبشاله توسط یک لیتر از مواد شکیویایی پکاکسکازی
می شد .در پایان نصب آزمایشی تاهی ا به تاریخ های یانویه-یوئن  ،7116جوالی -نکوامبر 7116
و دسامبر -مارچ  ،7112یک لیتر از مواد شیویایی برای پاک سازی  006بشاله کفایت مکیککرد .در
این مد نه تنها شاهد اف ایش  %01ای بازده دستگاه جداساز بودیم ،بلاله میک ان نفکت موجکود در
فابتب تولید شده به می ان  %01کاهش یافت .در عین حال به هوراه بهبود کیفیت آب در فرآینکد
قبلی ،نه تنها شاهد صرفه جویی %01ای در مصر مواد شیویایی بکودیم ،بلالکه ظرفککیت دسکتگاه
پاکسازی آب نی اف ایش یافته بود.
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 .5آزمایشات و پروژه هاي در دست اجرا
آزمایشا و پرویه هایی که در ادامه ککر میشود ،در مراحل ابتدایی عولیاتی به سر میبرند و یکا در
مرحله مذاکره با مشتری قرار دارند .برای مشاهده هر گونه تغییر و پیشکرفتی ککه بکه سکبب نصکب
تاهی ا  Merusحاصل شده باشد ،نیاز به اطتعا از پکیش ثبکت شکده اسکت .بکرای بسکیاری از
مشالت تنها مقدار کوی اطتعا ثبت شده موجود است .بنا براین پیدا کردن راهی برای نظار بر
تغییرا و پیشرفت های حاصله در سیستم ،اولین چالشی است که در هر پرویه با آن روبرو هستیم.
جوع آوری اطتعا برای یک سالوی نفتی سکاحلی نسکبتا سکادهتکر اسکت و اصکوال در ایکن مکورد
اطتعا کیفی ثبت شده و مفیدی وجود دارد ،لیالن تتش برای نظار کیفی سالوهای فراساحلی و
یا حتی یک سیستم لولهکشی ساده بسیار مشاللتر است .مخلکو نفکت یکا گکاز هکر روز بکه دلیکل
تاثیرا فرآیند تولید یا به علت تغییرا در میدان مورد استحصال ،در حال تغییر اسکت .بنکا بکراین
برای هر مورد و پرویه جدید با مشالل تحلیل اطتعا فراهم آمده توسط مشتری و یا یکافتن راهکی
برای نظار بر پارامترهای مشخص مواجه میشویم .به هر حال ،با کوک شرکت های ، Petronas
 Sinopecو  ، Shellشرکت نفت و گاز  Merusتاربه های بسیاری برای چگونگی اندازهگیکری و
نظار بر بازدهی هر نوع فرآیند در صنمت نفت و گاز به دست آورده است .در زیر چند ایده و پرویه
جدید را مطرح میکنیم.
 1 .5تاثيرات بيشتر بر فرآیند هاي سکوهاي نفت خام
هوانطور که قبت شرح داده شد ،اطتعا جوع آوری شده برای سالوهای نفت خکام بسکیار متقاعکد
کننده بوده و هوواره مشتریان درخواست می کنند که آیا امالکان بهینکه سکازی و پیشکرفت بیشکتر
وجود دارد یا نه؟ در ماه های آتی ،به منظور اف ایش توان عولیاتی سالوهای نفت خام ،آزمایشاتی را
بر روی فرآیند زمان تهنشینی اناام خواهیم داد .تتش دیگر در جهت دستیابی به نتایج بهتکر ،ایکن
است که نصب تاهی ا را عتوه بر روی خود سالوهای نفتی  -جایی که نفت خکام گرفتکه شکده از
زمین به سالو ها می رسد  -بر روی لوله های نفتی ،ایستگاه های استخرا و یا حتی داخل چاه های
نفتی نی پیگیری کنیکم .این کار نه تنها از لوله ها در برابر خوردگی و رسکوبا محکافظت میکنکد
بلاله مقدار امولسیونی که به سالوهای نفت خام میرسد را نی به مقدار چشوگیری ککاهش خواهکد
داد.
 2 .5خوردگی
برای مقابله با خوردگی در نصب تاهی ا جدید از نوع خاصی از فوالد استفاده میشود که در برابکر
خوردگی مقاومت بیشتری دارد .در تاهی ا قدیوی بسیاری از لولهها از فوالد سیاه مموولی ساخته
میشد .این لوله ها منشاء بروز مشالت متمددی در صنمت نفت و گاز هستند .خوردگیهای داخلی
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بوجود آمده در این لولهها مستقیوا بر عور مفید لولهها تاثیر میگذارد و سبب بکروز نشکتی و سکایر
مشالت میباشند.
شایعترین مشاللی که به سبب حضور این قبیل خوردگیها بوجود می آید ،گسترش مکوادی ماننکد
 H7Sو  CO7است .مهمتر از آْن حضور  SRBیا هوان باکتری کاهنکده سکولفور اسکت ککه سکبب
تشالیل فرم سختتری از خوردگی میشود .در این رابطه  Merusپرویههای متمددی را بکه اناکام
رسانده است؛ ولی هوواره مشالل اصلی این موارد پیدا کردن راهی مطوئن برای اندازه گیری میک ان
حقیقی گسترش خوردگی بوده است .مسئله این است که چگونه باید می ان خوردگی را در لولههایی
که کیلومترها گسترده شدهاند اندازهگیری کرد .در این رابطه تاکنون بهترین نتایج به کوک استفاده
از روش مرسوم رسوبزدایی ویدئویی ( )Video Piggingحاصل شده است ،که با توجه به ه ینه
زیاد آن به تناوب اناام نویشود .به هوین دلیل ما روشهکای متفکاوتی را بکرای بررسکی خکوردگی
امتحان کردهایم.
نونونه حقیقی این روش ،کار بر روی لوله گاز چگالی به طول  05کیلومتر بود ،که در آناکا از روش
 FSM-ITاستفاده شد .این روش جریان الالتریالی را در قسوت کوچالی از لوله بررسی میکند تکا
به کوک آن بتوان تصویری از بخامت جداره لولکه را بکه دسکت آورد .بکا مقایسکه ایکن اطتعکا و
اطتعا ثبت شده قبلی نهایتا به درکی از الگوی پیشرفت خوردگی میرسیم؛ از منظر تاربی بسیار
مشالل است که اطتعا به دست آمده از بخشی از سیستم را ،به عنوان ممیار ارزیابی کل سیسکتم
در نظر گرفت.
نوونهگیری برای بررسی آهن موجود در پایان خط لوله صور می گرفت .نتایج ایکن نوونکه گیکری
پس از گذشت  3ماه بیانگر کاهش مقدار آهن بود ،لیالن مقدار آهن نفت خکام درون لولکه مشکخص
نبود؛ امالان ارزیابی خوردگی در لوله وجود نداشت.
آنچه را که به یقین درباره این پرویه دریافتیم ،می ان رسوباتی بود که طی عولیا رسوبزدایی بکه
دست آمده بود.
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نوودار باال می ان رسوبا جوع آوری شده در فرآیند رسوب زدایکی را نوکایش مکی دهکد .عولیکا
رسوب زدایی هر دو ماه یالبار صور می گرفت .تاهی ا  Merusدر یانویه  7116نصب شد و در
ماه یوئن جوع آوری شد .مقدار رسوبا پیشین بین  21تا  01کیلوگرم بود که بکا نصکب تاهیک ا
 Merusبه  3کیلوگرم کاهش پیدا کرد .این رسوب هرگ به طور کامکل آنکالی نشکد؛ بخشکی از آن
شامل پارافین و مقداری دیگر شامل زنگار بود .با مشاهده این نتیاه ،مشتری ما تصویم گرفت برای
اندازه گیری آهن موجود در سیستم بر روی تاهی ا اندازه گیری فلک سکرمایه گکذاری کنکد .ایکن
تاهی ا در ابتدا و انتهای خط لوله نصب خواهد شد .با مقایسه مقادیر ورودی و خروجی می تکوان
به وبوح دریافت چه مقدار آهن با توجه به خوردگی موجود از دست می رود .اولین بار پس از نصب
این تاهی ا ما ماددا آزمایشا را تالرار خواهیم کرد .به ایکن ترتیکب نهایتکا در عکرد چنکد مکاه
اطتعا قابل اطوینانی در دست خواهیم داشت.
SRB 3 .5
امروزه  SRBیا هوان باکتری کاهنده سولفور در هر کاای دنیا یافت مکی شکود SRB .هکا از نکوع
باکتری های بیهوازی هستند که در برابر گرما مقاوم میباشند و تاکنون راهحلی عولی برای کنترل
آنها ارائه نشده است و تقریبا امالان این که در یک سیستم بتوان به یالباره از شر آنها رهایی پیکدا
کرد وجود ندارد .به دلیل آن که این باکتری ها موجب به وجود آمدن نوع خاصی از خوردگی ها بکه
صور بسیار سخت هستند ،موجودا هولناکی به شوار می آیند.
مرسوم ترین روش برای کاهش این مشالل رسوب زدایی های متنکاوب اسکت .ایکن امکر بکه منظکور
جلوگیری از خوردگی بیشتر در کل سیستم و نی پیشگیری از به وجود آمدن زیسکت الیکه هکایی
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است که سبب گسترش تمداد باکتری ها میشود .هنوز توبیح وابحی برای این که این باکتری هکا
از کاا میآیند و چگونه به کل سیستم سرایت می کنند وجود ندارد؛ تاکنون دالیل مختلفکی ارائکه
شده که منابع آن در مقاال مختل موجود است.
از اطتعاتی که  Merusدر باره شرح این پدیده از مشتریان خود به دست آورده است ،می توان این
طور نتیاهگیری کرد که توام مشالت بیولویویک یک سیستم ل وما به وجود  SRBمرتبط نیست.
تا کنون  Merusمشالت بیولوییک زیادی را در سیستم های مبتنی بر آب حل ککرده اسکت؛ بکه
کوک فن آوری  Merusباکتری ها ،جلبک ها و انواع مختلفکی از زیسکت الیکه هکا بکا موفقیکت از
سیستم های مختلفی حذ شده اند .با توجه بکه تاکارب بکه دسکت آمکده در مکورد آب Merus ،
نسبت به کسب نتایج مابت برای حل مشکالت بکه وجکود آمکده توسکط  SRBو سکایر مشکالت
بیولوییک موجود در صنایع نفت و گاز نی بسیار خوش بین بوده و در حال اناام آزمایشا متمددی
در مالان های مختل است که انتظار می رود نتایج آن طی چند ماه آینده آماده گردد.
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 4 .5سکوهاي گاز
نظر به نتایج مابت به دست آمده در زمینه های مختل  ،مشتریان مواردی از نصب را پیشنهاد مکی
کنند ،که ما پیش از این هرگ با آن مواجه نبوده ایم .در یالی از این موارد ما اخیرا این تاهیک ا را
در یک سالوی گازی نصب کردهایم.
در این سالو ،گاز و ماده چگال از هم جدا میشوند .مهمترین مشالل این سیسکتم وجکود رسکوبا و
خوردگی در داخل تاهی ا جداکننده است .در حال حابر داخل ایکن تاهیک ا رسکوبا سکختی
وجود دارد ،که نه تنها باع کاهش بازدهی کل سیستم می شود بلاله مصر انریی را تا می ان قابل
متحظهای اف ایش داده است .با توجه به نتایج به دست آمده در مورد جداسازی مخلو آب ،نفت و
امولسیون ،انتظار می رود که در مورد جداسازی گاز و ماده چگال نی با کاهش رسوبا مواجه شویم
که خود باع بهبود فرآیند جداسازی در این مورد میشود .آزمایشا برای یک دوره  3تکا  6ماهکه
تدارک دیده شدهاند و نتایج آنها نهایتا تا پایان سال قابل رویت خواهد بود.

 6ابزار درون چاهی مروس
در توامی چاههای نفت تاثیر جانبی استفاده از مواد شیویایی یا روشهای فنی موجب بروز اشالال
در امر تولید ،تمویر و نگهداری میگردد.
بسته به ترکیب شیویایی نفت خام مشالت متمددی نظیر تشالیل پارافین یا خوردگی بوجود می-
آید .هر نوع رسوب بر روی سطوح داخلی لولهها باع

ایااد تتطم در حرکت نفت خام میگردد.

این تتطم ایااد شده یک فاکتور مهم در تشالیل امولسیون داخل نفت خام است و این موبوع می-
تواند روی مسئله حول نفت و انتقال آن به داخل واحد جداسازی اثر سؤ بگذارد .یالی از روشهای
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متداول برای اجتناب و یا غلبه بر مشالل تشالیل رسوب ،ت ریق بخار ،بالارگیری موادشیویایی یا
اناام عولیا توی کاری توسط روشهای مالانیالی است .توامی این روشها نه فقط انریی و نیروی
انسانی زیادی را طلب مینوایند بلاله باع اف ایش ه ینهها نی میگردند.
یک لوله حاوی رسوب نه فقط می ان نفت خروجی روزانه را کاهش میدهد بلاله تاثیر منفی بر روی
بازدهی توامی تاهی ا در طی زمانهای توق جهت تمویرا یا توی کاری خواهد داشت.
برای مقابله با این مشالل متخصصین آلوانی شرکت مروس توانستهاند اب اری را طراحی و ارائه
نوایند که هم دوستدار محیط زیست بوده و هم باع

کاهش مشالت خوردگی در هوه خطو

انتقال نفت خام میگردد.
در چاههای نفت که بهرهبرداری و اکتشا از طریق ت ریق گاز اناام میشود .رینگ استاندارد مروس
مستقیوا روی لوله گاز نصب شده است و گاز اثرا

رینگ را تا اعواق چاه نفت منتقل میکند و

می ان خوردگی ،پارافین ( )WAXو تشالیل امولسیون را در نفت استحصال شده کاهش میدهد.
امروزه با گسترش چاههای نفت از تالنولویی ت ریق گاز استفاده نویگردد و بدنبال راهالارهای قابل
قبول دیگری هستند .شرکت مروس یک نوع اب ار درون چاهی مخصوص طراحی و ساخته است که
میتواند بطور مستقیم روی تیوبینگ در هر عوقی از چاه نصب شود.
مشخصات فنی محصول:
اب ار درون چاهی شرکت مروس از یک بوش فوالدی و یک حلقه از جنس نقره تشالیل شده است.
وظیفه بوش فوالدی جلوگیری از وارد شدن صدما احتوالی به حلقه نقرهایی قرار گرفته شده درون
چاه است .با در نظر داشتن فضای بسیار محدودی که در اعواق چاههای نفت وجود دارد این اب ار به
نحوی طراحی شده است که حداقل فضای الزم را بخود اختصاص میدهد .در بون دو عدد حلقه
برای قفل کردن و تابیت بوش روی لوله بالار میرود.
اب ار درون چاهی استاندارد مروس برای یک تیوبینگ

اینچ که قطر داخلی آن  25میلیوتر ،قطر

خارجی آن  012میلیوتر و ارتفاع آن  076میلیوتر میباشد طراحی شده است.
بوش فوالدی محافظ نی همجنس تیوبینگ و از نوع  J55میباشد .اب ار درون چاهی مروس برای
سایر اندازههای تیوبینگ و یا سایر انواع فوالدها طبق درخواست قابل تهیه است.
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باید توجه داشت که بوش خودش به تنهایی نه وزن لولهها را تحول میکند و نه بطور مستقیم در
تواس با نفت خام میباشد .که این موبوع ریسکپذیری نصب را کاهش داده ،سرعت عول و راحتی
نصب را بدنبال دارد.
عملکرد و ارزیابی:
آزمایشهای متمدد که در مناطق عولیاتی صور گرفته است نشان میدهد که اب ار درون چاهی
مروس بطور منحصر بفردی تاوع پارافین را کاهش داده است و به واسطه هوین موبوع مد زمان
توی کاری سیستمها  7تا  0برابر به تمویق افتاده است.
در یک شرایط مطلوب با نصب این اب ار سرتاسر تیوبینگ عاری از پارافین خواهد بود .با کاهش
پارافین درون تیوبینگ می ان امولسیون در نفت خام کاهش یافته و توق های ناخواسته کم می-
گردد و در نتیاه می ان تولید ثابت میماند.
این اب ار مروس میتواند علیه خوردگی بویژه خوردگی ناشی از حضور باکتریهای کاهش دهنده
سولفا ( )SRBنی بالار رفته و بطور قابل متحظهایی سرعت خوردگی را کاهش دهد .بر اساس
بررسیهای بمول آمده با استفاده از این تاهی میتوان بطور میانگین می ان خوردگی را تا %01
کاهش داده و آن را به زیر  0MPYرسانید و برای توام زمانها ثابت نگاه داشت.
در حالیاله بازدهی اب ار درون چاهی مروس مانیتور میشود باید در نظر داشت که فاکتورهای
خارجی و شرایط حاکم در مخ ن موالن است پارامترهای بررسی شده را تغییر دهند.
این شرایط و فاکتورهای خارجی روی اطتعا کخیره شده اثر دارند که عبارتند از:
 تغییر در ترکیب شیویایی نفت خام
 نوسانا زیاد در فشار و خصوصیا نفت ته چاه.
برای اطوینان بیشتر از چگونگی نحوه عولالرد اب ار درون چاهی مروس توصیه میشود توام
اطتعا

قدیوی مربو به چاه از قبیل تمویرا دورهایی ،تغییرا شرایط کاری ،زمانهای توق و

سرعت خوردگی جوعآوری شوند .این اطتعا

و مقایسه آنها با اطتعا

حاصله پس از نصب

چگونگی عولالرد اب ار درون چاهی را مشخص میسازد.
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طریقه نصب:
 - 0یک محل توی و پاک روی تیوبینگ

اینچ پوپ که قطر خارجی آن کوتر یا مساوی

 20/5میلیوتر باشد انتخاب کنید.
 - 7با استفاده از یک آچار آلن  5 mmشواره  5اولین حلقه قفل کننده را در فاصله 751 mm
باالتر از قتوی لوله نصب نوائید.
 - 3رینگ استوانهایی را روی لوله و ن دیک به حلقه قفل کننده قرار دهید.
 - 0حلقه قفل کننده پایینی را ن دیک رینگ استوانهایی در جای خودش تابت نوائید.
طریقه نگهداري و حفاظت:
میدانهای الالتریالی قوی میتوانند روی شاری اب ار درون چاهی مروس اثر بگذارند و شاری درون آن
را تحلیل برده و نهایتا بر روی عولالرد آن اثر منفی بگذارند.
باید توجه داشت که عولیا جوشالاری تا شماع  5متری اب ار درون چاهی مروس اناام نشود .اگر
اناام اینالار میسر نباشد میبایستی قبل از اناام عولیا جوشالاری اب ار درون چاهی را باز کرده و
پس از اتوام کار ماددا آن را در محل خودش نصب نوود.
زمان پایداري و گارانتی:
تا زمانی که بوش فوالدی آسیب مالانیالی ندیده است اب ار درون چاهی مروس سالم بوده و میتوان
آن را بارها مورد استفاده قرارداد .متاسفانه عوامل ناخواسته طبیمی مال زل له و طوفان هوراه با
صاعقه میتوانند روی عولالرد این وسیله اثر منفی بگذارند.
شرکت مروس دو بازدید فنی ماانی و کالبیراسیون مادد را در طی  5سال کارکرد برای هر تاهی
تضوین مینواید .تضوین شرکت مروس در صور وقوع هریک از موارد زیر ابطال میگردد.
 - 0اب ار درون چاهی مروس بدون هواهنگی با کارشناسان شرکت مروس از جای خود باز شود.
 - 7اب ار درون چاهی مروس بطور مالانیالی آسیب ببیند.
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 6 .5نفت سنگين /ماسه موجود در نفت
با مشاهده نتایج توامی پرویه های  Merusدر رابطه با صنمت نفت و گاز ،به عکتوه برخکی سکوابق
نظری ،منطقی است که انتظار بهبود در فرآیند جداسازی ماسه از نفت را نی داشته باشیم .در حکال
حابر تتش چشوگیری برای جداسازی قیر نفتی و ماسه صور می گیرد که متحول صر مقکدار
زیادی آب ،بخار و انریی می شود .آب بر جای مانده از این فرآیند در دریاچه هایی انباشته می شود
تا بمدا تسویه شود .با توجه به نتایای که در باره فابتب سالوهای نفت خکام در بخکش  0 .6شکرح
داده شد ،به نظر می آید که قادر باشیم این آب را نی سکریع تکر تسکویه کنکیم Merus .در حکال
مذاکره با شرکت های مختلفی است تا مورد و مالان مناسبی را برای اناام آزمایشا خود بیابد.
 -6روند آزمایشات و هزینه ها
 Merusماووعه کاملی را برای بهینه سازی مشالت موجود در سیستم ها ارائه میکند .پرویه ها
با نظار تالنیسینهای ما اناام شده و تحلیل و بررسی نتایج با هوراهی مشتریان صور میگیکرد.
به منظور ثبا بیشتر فرآیند خدما مختلفی میبایست ارائه شود.
جهت دستیابی به بهترین نتایج موالن میبایست تاهی ا سختاف اری را به صور مداوم تمویض
کرد.
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