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بهبود خواص نفت سنگین در سامانه کاویتاسیون
هیدرودینامیک :اثر حضور منبع هیدروژنی و
نانوذرات فلزی
محمد عسکریان* ،علی وطنی و محسن عدالت
پردیس دانشکدههای فنی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،ایران

تاريخ دريافت95/3/21 :

تاريخ پذيرش96/1/16 :

چكيده
کاویتاســیون یکــی از تکنیکهایــی اســت کــه میتــوان از آن بــرای افزایــش کارایــی فرآینــد پاالیــش باقیماندههــای بــرج تقطیــر
و یــا افزایــش اســتحصال ترکیبــات ســبکتر و مفیدتــر نفــت خــام ســنگین و افزایــش کیفیــت آن اســتفاده کــرد .فروپاشــی ســریع
حبــاب کــه در حالــت آدیاباتیــک اتفــاق میافتــد باعــث افزایــش ناگهانــی فشــار و دمــای موضعــی ســیال میشــود .شــرایط پیــش
آمــده بهگون ـهای اســت کــه میتوانــد باعــث شکســتن پیونــد بیــن اتمهــا ،ایجــاد و انتشــار رادیکالهــای فعــال در محیــط و در نتیجــه
انجــام واکنشهــای شــیمیایی و همچنیــن فعــال شــدن کاتالیس ـتهای مجــاور حبابهــای در حــال فروپاشــی شــود .در ایــن مطالعــه
از ســامانه آزمایشــگاهی کاویتاســیون هیدرودینامیــک بــرای بهبــود خــواص نفــت کــوره پاالیشــگاه الوان اســتفاده شــد .در آزمونهــای
ایــن تحقیــق ،از بنزیــن بهعنــوان منبــع تولیــد هیــدروژن و همچنیــن از نانــوذرات آهــن بهعنــوان کاتالیســت بــرای بهبــود خــواص نفــت
ســنگین اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتفاده از  %1حجمــی بنزیــن در فرآینــد کاویتاســیون میتوانــد گرانــروی
نفــت ســنگین را در مــدت زمــان  10 minبهمیــزان  % 19کاهــش دهــد .همچنیــن حضــور نانــوذرات آهــن در ایــن فرآینــد باعــث
افزایــش ســرعت مصــرف هیــدروژن و در نتیجــه افزایــش ســرعت کاهــش گرانــروی در حضــور منبــع هیدروژنــی مناســب میشــود.
كلمات كليدي :کاویتاسیون هیدرودینامیک ،منبع هیدروژنی ،نفت سنگین ،کاهش گرانروی ،نانوذرات آهن

بخــار بــه دام افتــاده 1در داخــل حبــاب میشــود .شــرایط

مقدمه

کاویتاســیون عبــارت اســت از فرآینــد تشــکیل ،رشــد و
فروپاشــی حبابهــای ریــز داخــل مایــع تحــت تأثیــر
تغییــرات فشــار [ 1و  .]2فروپاشــی ســریع حبــاب کــه

در حالــت آدیاباتیــک اتفــاق میافتــد باعــث افزایــش

ناگهانــی فشــار و دمــا و در نتیجــه افزایــش فشــار و دمــای
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

askarianm@ut.ac.ir

پیــش آمــده بهگونــهای اســت کــه میتوانــد باعــث
شکســتن مولکولهــای بخــار داخــل حبــاب و در نتیجــه
ایجــاد رادیکالهــای فعــال شــود .انتشــار رادیکالهــای

فعــال در محیــط اطــراف حبــاب باعــث انجــام برخــی

واکنشهــای شــیمیایی در محیــط میشــود [.]3

1. Trapped Vapour
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مزیــت اصلــی فرآیندهــای کاویتاســیونی نســبت بــه

بــا بخــار آب (ترمولیــز آبــی) 1نیــز از فلــزات واســطه و

در فرآیندهــای رایــج در دماهــا و فشــارهای بــاال بایــد

اســت [ .]17-12افزایــش حــذف گوگــرد و آســفالتین

فرآیندهــای رایــج ایــن اســت کــه واکنشهایــی کــه

انجــام شــوند ،در فرآیندهــای کاویتاســیونی در شــرایط

نمکهــای آنهــا بهعنــوان کاتالیســت اســتفاده شــده

در حضــور کاتالیســت و همچنیــن دهنــده هیــدروژن

محیــط قابــل انجــام هســتند [ .]4در پدیــده کاویتاســیون
الزم اســت اوالً حبابهایــی ایجــاد شــوند و ثانیــاً ایــن

کــه کاتالیســت میتوانــد فرآینــد انتقــال هیــدروژن

چنانچــه فروپاشــی حبابهــای ایجــاد شــده بــه قــدری

نفــت ســنگین را بهبــود ببخشــد [ .]13نقــش دیگــر

حبابهــا تحــت شــرایط خاصــی دچــار فروپاشــی شــوند.
ســریع باشــد تــا فرصــت انتقــال جــرم و حــرارت بیــن
محتویــات داخــل حبــاب و ســیال بیرونــی بــه حداقــل

برســد ،دمــای بخــار داخــل حبــاب در آخریــن لحظــات
قبــل از فروپاشــی بــه شــدت افزایــش پیــدا میکنــد و

ایــن افزایــش دمــا شــرایط را بــرای شکســته شــدن پیونــد

مولکولهــای داخــل و مجــاور حبــاب در حــال فروپاشــی
مهیــا میکنــد [ .]5در نتیجــه کاویتاســیون یکــی از
تکنیکهایــی اســت کــه میتــوان از آن بــرای افزایــش

کارایــی فرآینــد پاالیــش باقیماندههــای بــرج تقطیــر

و یــا افزایــش اســتحصال ترکیبــات ســبکتر و مفیدتــر

نفــت خــام ســنگین و افزایــش کیفیــت آن اســتفاده کــرد
[ .]6چنانچــه پیوندهــای کربــن -کربــن ،کربــن -اکســیژن

و کربــن -گوگــرد موجــود در نفــت ســنگین در مجــاورت
حبابهــای در حــال فروپاشــی قــرار گیرنــد ،احتمــال

شکســتن آنهــا و در نتیجــه ســبکتر شــدن و بهبــود

خــواص نفــت ســنگین وجــود دارد.

مطالعــات بســیاری بــر روی انــواع کاتالیســت و اثــر

حضــور آنهــا در فرآیندهــای بهبــود خــواص یــا شکســت

نفــت ســنگین انجــام شــده اســت .از فلــزات واســطه
یــا گرانبهــا ماننــد آهــن ،مــس ،نیــکل ،پالتیــن،
مولیبیــدن و یــا نمکهــای ایــن فلــزات ماننــد ســولفید

مولیبیــدن و یــا زئولیتهــای طبیعــی و مصنوعــی در

فرآیندهــای شکســت کاتالیســتی و شکســت هیدروژنــی
اســتفاده میشــود [ .]11-7از اکســیدهای فلــزی ماننــد

در فرآیندهــای اخیــر نشــاندهنده ایــن واقعیــت اســت
از مولکولهــای منبــع هیــدروژن بــه مولکولهــای
کاتالیســتها در فرآیندهــای تحریــک بــا بخــار کاتالیــز

کــردن فرآینــد شــکافت پیوندهــای  C-Sو همچنیــن
شــکافت پیوندهــای  C-Oدر گروههــا و ترکیبــات دارای

اکســیژن ماننــد مولکولهــای فنولــی ،اتــری و حــذف

هترواتمهــا از مولکولهــای نفــت ســنگین اســت [18 ،14

و  .]19در واکنشهــای شکســت هیدروژنــی ،کاتالیســت

بــا کاتالیــز کــردن واکنشهــای هیدروژناســیون میتوانــد
مانــع انجــام واکنشهــای میعــان ترکیبــات بــه شــدت

غیراشــباع و بــا دخالــت در فرآینــد بــه هــم پیوســتن
مزوفــاز ،مانــع تشــکیل کک شــود [ 10و  .]11نقــش دیگر

کاتالیســت در اینگونــه فرآیندهــا ،واکنــش بــا هترواتمهــا

(گوگــرد ،نیتــروژن و اکســیژن) و حــذف آنها اســت10[ 2

و  .]14بــه غیــر از فرآیندهــای ترمولیــز آبــی در حضــور

بخــار و ذرات فلــزی ،اســتفاده از میکــرو یــا نانــو ذرات
فلــزی بــرای کاهــش گرانــروی نفــت ســنگین در دمــا و
فشــارهایی بســیار پایینتــر از دمــا و فشــار فرآیندهــای

رایــج شکســت هیدروژنــی و شکســت کاتالیســتی مســبوق

بــه ســابقه اســت .امــا نتایــج حاصــل از ایــن تحقیقــات
متفــاوت از هــم و در برخــی مــوارد کامـ ً
ا خــاف یکدیگــر
اســت .بــرای مثــال هســاکیر و همــکاران میکــروذرات
آهــن را بــه نفــت ســنگین اضافــه کردنــد و طــی یــک

فرآینــد ســاده بــدون حضــور بخــار آب گرانــروی نفــت را

کاهــش دادنــد [ .]21گــرف و بابادگلــی [ ]15و شــکرلو و

باباداگلــی نیــز بــه نتایــج مشــابهی رســیدند [.]17

اکســیدآهن ،کبالــت ،تیتانیــم ،منیزیــم ،مــس ،کلســیم و
نیــکل بــرای جــذب و اکسیداســیون آســفالتین موجــود

در نفــت خــام و در نتیجــه کاهــش محتــوای آســفالتین
اســتفاده میشــود [ 8و  .]9در واکنشهــای تحریــک

)1. Steam Stimulation (Aquathermolysis
2. Hydrofining Reactions Inclusive of Hydrodesulphurization
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ایــن گــروه کاهــش گرانــروی نفــت ســنگین را ناشــی از

کاتالیســت در فرآیندهــای بهبــود خــواص کاویتاســیونی

بهعنــوان کاتالیســت ایــن واکنــش معرفــی کردهانــد .امــا

قــرار دهــد یافــت نشــده اســت .در نتیجــه در ایــن

نفــت ســنگین اشــاره کــرده و اثــر آنهــا را مــورد بررســی

شکســت پیوندهــای کربــن -گوگــرد در حضــور ذرات آهن

تحقیــق ســعی شــده اســت بهبــود خــواص کاویتاســیونی

از طــرف دیگــر بیونســت نیــز در آزمایشهــای خــود

نفــت ســنگین در ســامانه کاویتاســیون هیدرودینامیــک

کــه در دماهــای مختلــف از  20تــا  100 °Cو در حضــور

بــا اســتفاده از منبــع هیدروژنــی و همچنیــن امــکان

مقادیــر متفــاوت ( 0/5 ،0/1و  )1 °Cاز کاتالیســتهای

فعــال شــدن کاتالیســت در شــرایط عملیاتــی فرآینــد

مختلــف (نیــکل ،آهــن ،روی ،مــس) و در انــدازه ذرات

کاویتاســیون مــورد بررســی قــرار گیــرد.

مختلــف (میکــرو و نانــو) و بــدون حضــور بخــار آب

انجــام شــده اســت بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه

در کلیــه حالتهــا گرانــروی محصــول افزایــش پیــدا

روش کار

کــرده اســت .بیونســت ایــن افزایــش گرانــروی را ناشــی

سامانه آزمایشگاهی

از عــدم حضــور هیــدروژن در محیــط واکنــش میدانــد

ســامانه آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق،

شکســت کاتالیســتی و یــا هیدروژنــی بیــش از 400 °C

الــی  8 Lســیال خــوراک از طریــق یــک پمــپ دوار مــدل

[ .]22گفتنــی اســت دمــای عملیاتــی در فرآیندهــای

یــک ســامانه خــود ســاخته فلــزی اســت کــه مقــدار 6

[ ]24 ،23و دمــای عملیاتــی در فرآیندهــای تحریــک بــا

 DRP16 lpmدر آن بــه گــردش در میآیــد و امــکان

کــه دمــا در فرآیندهــای بهبــود خــواص کاویتاســیونی

فواصــل زمانــی مختلــف در آن وجــود دارد .شــمای ایــن

گــزارش شــده اســت .همچنیــن مــدت زمــان انجــام
فرآیندهــای تحریــک بــا بخــار معمــوالً بیــش از 20 hr

کاویتاســیون بــا افزایــش ســرعت ســیال در داخل شــیارها

و در نتیجــه کاهــش فشــار اســتاتیک ســیال ،حبابهــای

ایــن تحقیــق  10الــی  20 minبــوده اســت .شــایان ذکــر

ایــن حبابهــا کوچــک و کوچکتــر و در نهایــت دچــار

بخــار بیــش از  300 °Cاســت [ .]25ایــن در حالــی اســت

نمونهگیــری از خروجــی محفظــه کاویتاســیون در

(شکســت) بســیار پایینتــر از  200و یــا حتــی 100 °C

ســامانه در شــکل  1نمایــش داده شــده اســت .در محفظــه

اســت در حالیکــه مــدت زمــان انجــام آزمونهــای

بخــار ایجــاد میشــوند و در ادامــه و بــا افزایــش فشــار،

اســت تــا ایــن زمــان ،مطالعــهای کــه بــه بیــان نقــش

فروپاشــی میشــوند [.]26
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ورودی جریان

داخل محفظه کاویتاسیون

ورودی جریان
1

3

2

4
5

خروجی جریان
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شکل  1سامانه آزمایشگاهی که در این تحقیق استفاده شده است  -1مخزن خوراک -2 ،المنت حرارتی -3 ،مخزن افزودنی -4 ،پمپ-5 ،
محفظه کاویتاسیون -6 ،جریان برگشتی و  -7مخزن جمعآوری محصوالت سبک.
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جدول  1مشخصات مازوت اولیه.

نحــوه انجــام آزمونهــا بــه ایــن صــورت اســت که خــوراک
از درب باالیــی مخــزن خــوراک داخــل آن ریختــه شــده و

دمــای خــوراک توســط المنــت برقــی نصــب شــده داخــل

مشخصه

مقدار و محتوا

گرانروی سینماتیک در )cSt( 60 °C

187

چگالی ()kg/m3

960

درجه API

15/8

محتوای گوگرد ()%

3/35

محتوای هیدروکربنی

C12-C64

مخــزن خــوراک تــا  80 °Cافزایــش یافتــه و ســپس پمــپ

روشــن شــده و ســیال داخــل ســامانه بــه گــردش درآمــده
اســت .مجموعــه پمــپ و محفظــه کاویتاســیون بهگونـهای

هســتند کــه چنانچــه دمــای اولیــه خــوراک بــه 80 °C

نیــز نرســد ،انرژی ـیای کــه بعــد از روشــن شــدن پمــپ،
از طریــق پمــپ بــه ســیال وارد میشــود و اصطــکاک
ناشــی از عبــور ســیال از داخــل شــیارهای بســیار باریــک
محفظــه کاویتاســیون باعــث افزایــش دمــای ســیال تــا

مقــدار بیشــینه  80 °Cظــرف مــدت حداکثــر 10 min

میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه ســامانه فعالســاز

کالدو /ســلیوانو  -کــه زامیلــو ( ]27[ )2014از آن بــرای
بهبــود خــواص نفــت خــام ســنگین اســتفاده کــرده اســت
توانســته اســت بــا پمپــاژ  30 gpmســیال ،ظــرف مــدت

 15 minدمــای ســیال در گــردش را بــه  200 °Cبرســاند.
ایــن افزایــش دمــا باعــث شــده اســت کــه برشهــای بــا

دمــای جــوش کمتــر از  200 °Cبــه فــاز بخــار برونــد

و در نتیجــه فشــار مخــزن خــوراک در انتهــای آزمایــش

بــه  30 psiبرســد .در آزمونهایــی کــه از افزودنیهایــی

نظیــر منبــع هیدروژنــی اســتفاده شــده ،مقــدار معینــی
از ایــن مــواد در مخــزن افزودنــی ریختــه شــده و پــس از

بــه گــردش درآمــدن ســیال داخــل ســامانه شــیر انتهایــی
آن بــاز شــده و افزودنــی بــه جریــان اصلــی ســیال اضافــه
شــده اســت .در فواصــل زمانــی مشــخص پــس از اتمــام

افزایــش افزودنــی بــه جریــان اصلــی ســیال ،نمونههایــی

از شــیر خروجــی محفظــه کاویتاســیون گرفتــه شــده و در

ظــروف ویــژه و کدگذاریشــده نگهــداری شــده اســت تــا
مــورد آنالیــز قــرار گیرنــد.

مواد

خــوراک اصلــی آزمونهــای ایــن تحقیــق نفــت

کــوره ســنگین پاالیشــگاه الوان اســت .آزمونهــای

آنالیزها

مهمتریــن آنالیــزی کــه در طــول آزمونهــای ایــن تحقیق

بــرای ســنجش میــزان سبکســازی نفــت ســنگین بـهکار

گرفتــه شــده ،آنالیــز گرانــروی اســت کــه بــا ویســکومتر

موئینــه کانــن 1بــرای ســیاالت تیــره انجــام شــده اســت.
بــرای تعییــن مقــدار گرانــروی کاهــش یــا افزایــش یافتــه
در طــول فرآینــد کاویتاســیون از رابطــه  1اســتفاده شــده
اســت.
()1

در ایــن رابطــه )%( ∆μ ،نــرخ تغییــر گرانــروی،

μ 0ا()cSt

گرانــروی نمونــه نفــت ســنگین پیــش از فرآینــد
کاویتاســیون ،و μا( )cStگرانــروی نمونــه نفــت ســنگین

بعــد از فرآینــد کاویتاســیون میباشــد .تعییــن چگالــی
نمونههــای نفــت ســنگین توســط یــک پیکنومتــر 10

میلیلیتــری بــه حجــم واقعــی  10/31 ccانجــام شــده

اســت .محتــوای گوگــرد نمونههــای نفــت ســنگین قبــل

و پــس از فرآینــد کاویتاســیون توســط دســتگاه
 SLAF 2800و بــه روش اســتاندارد

Horiba

ASTM D4294

در

پژوهشــگاه صنعــت نفــت اندازهگیــری شــده اســت .آنالیــز
تقطیــر شبیهســازی شــده خــوراک و نمونههــا قبــل و

پــس از فرآینــد کاویتاســیون بــرای اطــاع از محتــوای

هیدروکربنــی و همچنیــن منحنــی تقطیــر آنهــا توســط
دســتگاه  Agilent 7890و بــه روش اســتاندارد

ASTM

 D7169در پژوهشــگاه صنعــت نفــت انجــام شــده اســت.

مشــخصهیابی خــوراک توســط روشهــای اســتاندارد

 ASTMیــا  IPانجــام شــده کــه نتایــج آن در جــدول 1

نشــان داده شــده اســت.

1. Cnnon Fenske Opaque Capillary Viscometer

شماره  ،95مهر و آبان 1396
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بیفتــد واکنشهــای پلیمریزاســیون رادیکالــی اســت.

نتایج و بحث
بررســی اثــر افزایــش منبــع هیدروژنــی در کاهــش
گرانــروی

از عناصــر و ترکیبــات مختلفــی میتــوان بهعنــوان منبــع
تولیــد هیــدروژن در فرآینــد بهبــود خــواص کاویتاســیونی

نفــت ســنگین اســتفاده کــرد .آب ،ســدیم بروهیدریــد،

تترالیــن ،هیــدروژن ،متــان ،پنتــان ،اســیدفرمیک،

هیدرازیــن ،آمونیــاک ،اسیدســیتریک ،الکلهایــی مثــل
متانــول و اتانــول از جملــه ایــن مــواد هســتند کــه در

مقــاالت بــه آنهــا اشــاره شــده اســت [ .]31-28در ایــن
تحقیــق بــا توجــه بــه پارامترهــای دسترســی و قیمــت ،از

بنزیــن بهعنــوان منبــع هیدروژنــی اســتفاده شــده اســت.
جــدول  2نتایــج فرآینــد کاویتاســیون نفــت ســنگین
را بــدون حضــور و در حضــور منبــع هیدروژنــی نشــان

میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،پــس از
 15 minچرخــش ســیال داخــل ســامانه ،گرانــروی نفــت
ســنگین بــدون حضــور منبــع هیدروژنــی افزایــش پیــدا

کــرده اســت .افزایــش گرانــروی ســیال چنانچــه ترکیبــات
ســبک ســیال از آن خــارج نشــده باشــند الزامــاً نتیجــه
ســنگینتر شــدن مولکولهــای ســیال و یــا تغییــرات
ســاختاری دیگــری نظیــر انجــام فرآیندهــای آلکیالســیون
خواهــد بــود کــه هــردو آنهــا بــه ایــن معنــا اســت کــه

تغییــرات شــیمیایی از جنــس شکســته شــدن برخــی

پیوندهــا و تشــکیل برخــی پیوندهــای دیگــر 1در اثــر
کاویتاســیون اتفــاق افتــاده اســت .طبــق مطالعــات
پرایــس و همــکاران کــه در ســال  2015گــردآوری
شــد ،یکــی از واکنشهایــی کــه ممکــن اســت در

اثــر فرآینــد کاویتاســیون بــرای ســیال غیرآبــی اتفــاق

واکنشهــای شکســت حرارتــی ،پیرولیــز رادیکالــی
و هیدروژنزدایــی نیــز دیگــر واکنشهــای محتمــل

هســتند [ .]32بــا اضافــه شــدن بنزیــن بهعنــوان منبــع
هیدروژنــی بــه فرآینــد ،گرانــروی محصــول بهطــور قابــل

مالحظــهای کاهــش مییابــد .توضیــح آنکــه تبدیــل
مولکولهــای ســنگین بــه مولکولهــای ســبک در فرآینــد

شکســت نیــاز بــه هیــدروژن اضافــی دارد .ایــن هیــدروژن
اضافــی بایــد بــه طریقــی ماننــد حضــور هیــدروژن فشــار

بــاال در فرآینــدی مثــل شکســت هیدروژنــی در اختیــار

واکنشــگرهای فرآینــد شکســت قــرار بگیــرد .در شــرایط
عــدم حضــور هیــدروژن واکنشهــای هیدروژنزدایــی،

حلقهســازی همــراه بــا هیدروژنزدایــی و ککینــگ در
فرآیندهایــی مثــل شکســت کاتالیســتی و یــا کاویتاســیون

واکنشهــای غالــب خواهنــد بــود [ .]32 ،10 ،2منبــع
هیدروژنــی بــا تولیــد رادیکالهــای آزاد هیــدروژن و

واکنــش آنهــا بــا مولکولهــای موجــود در برشهــای
نفتــی بــا متوقــف کــردن واکنشهــای پلیمریزاســیون
باعــث کاهــش گرانــروی محصــوالت میشــود [.]33

کاهــش گرانــروی محصــول بــا اضافــه شــدن بنزیــن از
طریــق دو مکانیــزم میتوانــد اتفــاق افتــاده باشــد .یکــی

کاهــش گرانــروی نفــت ســنگین از طریــق مکانیــزم
رقیقســازی بــا بنزیــن و دیگــری شکســت همزمــان

پیوندهــای بیــن مولکولهــای نفــت ســنگین و پیوندهــای
بیــن مولکولهــای بنزیــن و ایجــاد رادیکالهــای
هیدروکربنــی ســنگین و ســبک و رادیکالهــای هیــدروژن
و ســپس برخــورد ایــن رادیکالهــا بــه یکدیگــر و تشــکیل
زنجیرههــای هیدروکربنــی کــه نســبت بــه زنجیرههــای
نفــت ســنگین خــوراک کوتاهتــر هســتند.

جدول  2گرانروی محصوالت کاویتاسیون نفت سنگین بدون و با اضافه شدن منبع هیدروژنی (دما ،80 °C :فشار  1اتمسفر ،مدت زمان
چرخش سیال.)15 min :
شماره آزمون

خوراک

گرانروی خوراک در  )cSt( ،60 °Cگرانروی محصول در  )cSt( ،60 °Cتغییر گرانروی ()%

#1

مازوت

180

194

+8

#2

مازوت % 5 +حجمی بنزین

185

115

-38
1. Radical Recombination

بهبود خواص نفت سنگین ...
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در اینجــا هــر دو مکانیــزم در کاهــش گرانــروی نفــت

اســت کــه در حیــن آزمایــش  %5حجمــی بنزیــن بــه آن

رادیکالهــای هیدروکربنــی ســنگین بــه یکدیگــر و

تقلیــل یافتــه و اینگونــه نیســت کــه گرانــروی مــازوت

ســنگین نقــش داشــتهاند .البتــه امــکان بههــم پیوســتن

تشــکیل زنجیرههــای هیدروکربنــی ســنگینتر از

هیدرکربنهــای خــوراک نیــز وجــود دارد [ ]26کــه در
اینجــا بــه دلیــل حضــور رادیکالهــای ســبکتر ناشــی
از شکســت مولکولهــای بنزیــن ،واکنشهــای غالــب

نیســتند .خصوصیــات فیزیکــی بنزیــن (فشــار بخــار
زیــاد ،کشــش ســطحی کــم) بهگونــهای اســت کــه در

یــک فرآینــد کاویتاســیون نــرخ تشــکیل حبــاب باالیــی

را نتیجــه میدهــد .عوامــل تعیینکننــده شــدت یــک
پدیــده کاویتاســیون عبارتنــد از نــرخ تشــکیل حبــاب
و شــدت فروپاشــی حبــاب کــه هرچــه بیشــتر باشــند،

انتظــار مــیرود اثــرات فیزیکــی شــیمیایی ناشــی از
پدیــده کاویتاســیون نیــز بیشــتر باشــد .در اینجــا اضافــه
شــدن بنزیــن بــا افزایــش نــرخ تشــکیل حبــاب و در

نتیجــه افزایــش تعــداد رخدادهــا باعــث تقویــت پدیــده
کاویتاســیون میشــود.

الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمونهــای جــدول  ،2دو

آزمــون متفــاوت بــا خوراکهایــی هســتند کــه گرانــروی

اولیــه آنهــا مقــداری بــا هــم متفــاوت اســت .گرانــروی

خــوراک آزمــون شــماره  1کــه مــازوت تنهاســت،
 180 cstو گرانــروی مــازوت آزمــون شــماره 185 cst ،2

 %5 +حجمــی بنزیــن ،بیشــتر از گرانــروی مــازوت باشــد.

بــرای بررســی اثــر میــزان اضافــه شــدن بنزیــن بــه
فرآینــد کاویتاســیون نفــت ســنگین ،در ســه آزمــون بــا

شــرایط یکســان بهترتیــب  2 ،5و  %1حجمــی بنزیــن
بــه فرآینــد اضافــه و گرانــروی محصــوالت اندازهگیــری
شــد .نتایــج ایــن آزمونهــا در شــکل  2نشــان داده شــده
اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود افزایــش ،5

 2و  %1بنزیــن بــه فرآینــد کاویتاســیون نفــت ســنگین
منجــر بــه کاهــش گرانــروی بــه میــزان بهترتیــب ،35

 33و  %19ظــرف مــدت  15 minشــده اســت .ایــن
کاهــش گرانــروی نتیجــه دو پدیــده رقیقســازی و

شکســت کاویتاســیونی اســت .طبــق تئــوری ســینتیکی
اختــاط ایــدهآل ،چنانچــه ســیالی بــا گرانــروی دینامیــک

cP

 0/4بــا ســیالی بــا گرانــروی دینامیــک

cP

150

(معــادل  155 cstبــرای نفــت ســنگین مــورد اســتفاده در

ایــن تحقیــق) بــه نســبت  0/01بــه  0/99مخلــوط شــود،
گرانــروی مخلــوط حاصــل ،تقریبــاً  141 cPمیگــردد.
ایــن عــدد برابــر بــا  146 cpخواهــد شــد ،چنانچــه از

رابطــه کنــدال -مونــرو 1کــه رابطــه پذیرفتــه شــدهتری
اســت اســتفاده شــود.

35

40
35
30
25
20
15
10
5
0

کاهش گرانروی (درصد)

19

33

اضافــه شــده و در انتهــای آزمون ،گرانــروی آن به 115 cst

 % 5بنزین
 % 2بنزین
 % 1بنزین
درصد حجمی بنزین اضافه شده به خوراک
شکل  2کاهش گرانروی نفت سنگین پس از افزایش مقادیر متفاوت بنزین به فرآیند کاویتاسیون ( 15 minکاویتاسیون ،دمای  80°Cو
فشار .)1 atm
1. Kendall-Monroe
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یعنــی گرانــروی ســیال ســنگین بــا ایــن اختــاط در

شــدهاند .کاهــش گرانــروی نفــت ســنگین پــس از اعمــال

کمتــر از  %3کاهــش مییابــد .ایــن در حالــی اســت

قلههــای شــدیدی کــه بیــن  C5تــا  C10ظاهــر شــدهاند

حالــت ایــدهآل کمتــر از  %6و در حالــت غیرایــدهآل

کــه در اینجــا بــا اضافــه کــردن  %1بنزیــن بــا گرانــروی
ســینماتیک بیــن  4تــا  5 cStدر فرآینــد کاویتاســیون،

گرانــروی نفــت ســنگین بــا مقــدار اولیــه حــدود ،150 cSt

کاویتاســیون در حضــور بنزیــن نیــز بــه همین دلیل اســت.

مربــوط بــه مولکولهــای بنزینــی هســتند کــه بــه همــان
شــکل در محیــط باقیمانــده و در اثــر کاویتاســیون بــه
رادیکالهــای هیدروکربنــی کوتــاه زنجیــر ( C5تــا  )C8و

حــدود  %20کاهــش پیــدا کــرده اســت .در نتیجــه نقــش

رادیــکال هیــدروژن تبدیــل نشــدهاند .شــکل  4منحنــی

ســنگین بــه مراتــب بیشــتر از نقــش رقیقکنندگــی مــاده

کاویتاســیون نشــان میدهــد .نمونــه بعــد از کاویتاســیون
نمونـهای اســت کــه پــس از افــزودن مجموعـاً حــدود %20

شکســت کاویتاســیونی در کاهــش گرانــروی نفــت

افــزوده شــده بــه نفــت ســنگین اســت .رابطــه  2رابطــه

اختــاط کنــدال -مونــرو را نشــان میدهــد .گرانــروی

یــک مخلــوط دو جزئــی ،μ12 ،کــه شــامل دو جــزء بــا

گرانرویهــای  μ1و  μ2اســت طبــق رابطــه کنــدال -مونــرو
بــا میانگینگیــری از ریشــه ســوم گرانــروی هــر یــک از
اجــزاء بهدســت میآیــد [:]34

()2

μ121/3=x 1μ11/3+x2μ21/3

نتایــج آنالیــز تقطیــر شبیهســازی شــده ،1محتــوای
گوگــرد 2و درجــه  APIقبــل و بعــد از فرآینــد کاویتاســیون

شــکل  3کروماتوگرامهــای خروجــی دســتگاه تقطیــر
شبیهســازی شــده را کــه مربــوط بــه نمونــه نفــت

ســنگین پیــش از کاویتاســیون (الــف) و نمونــه بعــد از

کاویتاســیون (ب) اســت نشــان میدهــد .نمونــه بعــد
از کاویتاســیون نمونــهای اســت کــه پــس از افــزودن
مجموع ـاً حــدود  %20بنزیــن بــه چندیــن مرحلــه پشــت
ســر هــم کاویتاســیون گرفتــه شــده اســت .نمونــه پیــش

از کاویتاســیون نیــز نفــت کــوره ســنگین الوان اســت

کــه بهعنــوان خــوراک اصلــی در ایــن تحقیــق اســتفاده
شــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،نمونــه

خــوراک دارای زنجیرههــای هیدروکربنــی بــا تعــداد اتــم

کربــن بیــن  12تــا  64میباشــد .ایــن در حالــی اســت

کــه  44کربــن بیشــترین تعــداد کربنــی اســت کــه در
زنجیرههــای هیدروکربنــی ظاهــر شــده در کروماتوگــرام
مربــوط بــه محصــول مشــاهده میشــود و ایــن بــدان

معناســت کــه پیونــد بیــن مولکولهــای ســنگین
خــوراک در اثــر کاویتاســیون شکســته و ایــن مولکولهــا

بــه مولکولهــای ســبکتر و کوچکتــر تبدیــل

تقطیــر نمونــه نفــت ســنگین خــوراک را قبــل و بعــد از

بنزیــن بــه چندیــن مرحلــه کاویتاســیون پشــت ســر هــم
گرفتــه شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود
تبخیــر نمونــه خــوراک در دمایــی حــدود

°C

240

آغــاز میشــود بــه عبــارت دقیقتــر ،در فرآینــد تقطیــر

نمونــه خــوراک تنهــا  %0/5از خــوراک تــا دمــای 244°C

تبخیــر شــده اســت و ایــن بــه آن معنــا اســت کــه در

نمونــه خــوراک ترکیبــات دارای کمتــر از  10الــی 12
کربــن تقریبــاً وجــود نــدارد کــه کروماتوگــرام شــکل 3

نیــز بیانگــر همیــن مطلــب اســت .امــا تبخیــر نمونــه بعــد
از کاویتاســیون ،از دمــای حــدود  60°Cشــروع میشــود.
بخــش مهمــی از ایــن اختــاف مربــوط میشــود بــه

مولکولهــای بنزیــن کــه بــه نفــت ســنگین اضافــه شــده

و در طــول فرآینــد کاویتاســیون نیــز تغییــر نکردهانــد .از
طرفــی بــا اینکــه بیــش از  %90بنزیــن طبیعــی تــا دمــای

 135°Cتبخیــر میشــود [ ]35و مجمــوع بنزیــن اضافــه

شــده بــه نفــت ســنگین در ایــن آزمــون  %20بــوده اســت،

امــا همانگونــه کــه مشــاهده میشــود تنهــا  %5نمونــه

بعــد از کاویتاســیون تــا دمــای  135°Cتبخیر شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،کل نمون ـهای کــه تــا دمــای کمتــر از
 135°Cبــرای نمونــه بعــد از کاویتاســیون -تبخیــر شــده

اســت ،بســیار کمتــر از مقــدار بنزینــی اســت کــه در ایــن
آزمــون بــه نفــت ســنگین اضافــه شــده اســت .در اینجــا

دو احتمــال وجــود دارد.

)1. Simulated Distillation (SimDis
2. Total Sulfur Content
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شکل  3کروماتوگرامهای خروجی دستگاه تقطیر شبیهسازی شده مربوط به نمونههای الف) قبل از کاویتاسیون و ب) بعد از کاویتاسیون با
افزایش حدود  %20حجمی بنزین بهعنوان منبع هیدروژنی.
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شکل  4گزارش تقطیر شبیهسازی شده (منحنی تقطیر) نمونه قبل از کاویتاسیون و نمونه بعد از کاویتاسیون با افزایش حدود  %20حجمی
بنزین بهعنوان منبع هیدروژنی.
()°C
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یکــی اینکــه همــه و یــا بخشــی از ایــن مابهالتفــاوت

(حــدود  % 15حجمــی) در طــول فرآینــد کاویتاســیون
تبخیــر شــده و از ســامانه خــارج شــده اســت و دیگــر

بــاالی  %90شــده اســت [.]37
بررســی اثــر حضــور کاتالیســت در فرآینــد بهبــود
خــواص کاویتاســیونی نفــت ســنگین

اینکــه همــه یــا بخشــی از ایــن مابهالتفــاوت در

در ایــن قســمت بــا انجــام چنــد آزمــون بــه ایــن

رادیکالهــای هیــدروژن و یــا هیدروکربنــی کوتــاه

کــه در فرآیندهــای رایــج بهبــود خــواص نفــت ســنگین

ســنگینتر حاضــر در محیــط ملحــق شــدهاند .بــا

کاویتاســیون نیــز میتواننــد نقــش کاتالیــزوری داشــته

پایانــی تبخیــر نمونــه قبــل از کاویتاســیون و نمونــه

تــا  %0/1وزنــی از نانوپــودر آهــن جامــد و یــا نانوآهــن

کــه همــه ایــن مابهالتفــاوت بــدون اینکــه بــا الحــاق

شــده اســت .همانگونــه کــه در شــکل  6مشــاهده

ترکیبــات ســبک نفــت ســنگین شــده باشــد تبخیــر

شــدید گرانــروی امولســیون آب و نفــت شــده اســت.

مــورد نقطــه پایانــی همانطــور کــه از شــکل  4مشــخص

فلــزی باعــث ناپایــدار شــدن امولســیون آب در نفــت

و نمونــه بعــد از کاویتاســیون بهترتیــب برابــر اســت بــا

نانــوذرات فلــزی و مشــتقات آنهــا خــواص فیزیکــی

طــول فرآینــد کاویتاســیون دچــار تغییــر شــده و بــه

موضــوع پرداختــه شــده اســت کــه آیــا کاتالیس ـتهایی

زنجیــر شکســته شــده و بــه ســاختار ســایر مولکولهــای

اســتفاده میشــوند ،در شــرایط عملیاتــی فرآینــد

توجــه بــه آنچــه در ادامــه و در مــورد تفــاوت نقطــه

باشــند یــا نــه .در آزمونهــای ایــن تحقیــق بیــن 0/05

بعــد از کاویتاســیون گفتــه خواهــد شــد ،ایــن فــرض

سوسپانســیون در آب بهعنــوان کاتالیســت اســتفاده

بــه مولکولهــای ســنگینتر باعــث افزایــش بــازده

میشــود ،حضــور ذرات آهــن در فرآینــد مانــع افزایــش

شــده و از محیــط خــارج شــده باشــد رد میشــود .در

مطالعــات کتابخانــهای نشــان میدهــد کــه ذرات

اســت نقطــه تبخیــر پایانــی نمونــه قبــل از کاویتاســیون

میشــوند .طبــق مطالعــات فدوشــچاک و همــکاران

 693و  .576°Cبــه عبــارت دیگــر در حالــی کــه تقریب ـاً

شــیمیایی ویــژهای دارنــد .ایــن نانوپودرهــای فلــزی از

میشــود تنهــا  % 80نمونــه قبــل از کاویتاســیون در

باعــث ناپایــدار شــدن امولســیون شــوند [.]38

تمــام نمونــه بعــد از کاویتاســیون تــا  580°Cتبخیــر

ایــن دمــا تبخیــر میشــود .یعنــی حــدود  %20نفــت

ســنگین ســبکتر شــده اســت .ایــن نتیجهگیــری را
میتــوان در شــکل  -5د مشــاهده کــرد.

طریــق تغییــر خــواص رئولــوژی امولســیون میتواننــد

در اینجــا نیــز ایــن ذرات نقــش ناپایدارکننــده امولســیون

را ایفــا کردهانــد .ناپایدارکنندههــای شــیمیایی غالبــاً
مــواد فعــال ســطحی( 3ســورفاکتانت) هســتند کــه بــا

تغییــرات گرانــروی ،محتــوای گوگــرد ،درجــه  APIو بــازده

کاهــش کشــش بیــن ســطحی امولســیون و خنثــی کــردن

شــکل  5و جــدول  3مشــاهده میشــود .گفتنــی اســت

شــدهاند و منقطــع کــردن فیلــم بیــن ســطحی ،باعــث

مســبوق بــه ســابقه اســت .بــرای مثــال در فرآینــد

[ .]41-39از طرفــی حضــور مولکولهــای آب در بیــن

یــک اکســنده قــوی ( )H2O2بــرای اکسیداســیون ترکیبات

نفــت باعــث افزایــش گرانــروی محصــول میشــود [،42

ترکیبــات ســبک نمونــه قبــل و بعــد از کاویتاســیون در

اثــر ســورفاکتانتهایی کــه باعــث تشــکیل امولســیون

گوگردزدایــی از ترکیبــات نفتــی بــه روش کاویتاســیون

ناپایــدار شــدن و از بیــن رفتــن امولســیون میشــوند

ســولفکو 1از تکنیــک کاویتاســیون فراصوتــی بــه همــراه

مولکولهــای نفــت ســنگین و تشــکیل امولســیون آب و

گوگــرددار موجــود در گازوئیــل بــه منظــور تولیــد گازوئیل

.]43

بســیار کــم گوگــرد 2و همچنیــن گوگــرد زدایــی از نفــت
خــام اســتفاده شــده اســت [ .]36سوریاوانشــی نیــز در
ســامانهای کــه بســیار شــبیه ســامانه اســتفاده شــده در

ایــن تحقیــق اســت موفــق بــه حــذف گوگــرد تــا مقادیــر

1. Sulph Co Process
)2. Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD
)3. Suface Active Agent/Substance (Surfactant

بهبود خواص نفت سنگین ...
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همچنیــن حضــور نانــو ذرات جامــد بــا افزایــش تعــداد

مربــوط بــه اثــر رقیقســازی اســت.

را بههمــراه دارد کــه در نهایــت منجــر بــه تشــکیل

نفــت ســنگین در حضــور آب مانــع از افزایــش گرانــروی

هســتهها افزایــش تعــداد رخدادهــای کاویتاســیون
امولســیونی پایدارتــر نســبت بــه حالتــی کــه از ایــن ذرات

اســتفاده نشــده میشــود .لــذا میبایســت گرانــروی آن

هــم بیشــتر باشــد .امــا از طــرف دیگــر حضــور نانــوذرات
آهــن ،بــا تغییــر خــواص رئولــوژی امولســیون باعــث
ناپایــدار شــدن و از بیــن رفتــن امولســیون و کاهــش

گرانــروی میشــود .نتیجــه اینکــه محصــول نهایــی
امولســیونی اس��ت کــه درصـ�د آب موجــود در آن کمتــر

از مقــدار آب اضافــه شــده بــه نفــت در ابتــدای آزمــون
خواهــد بــود .بــا ایــن شــرایط گرانــروی ایــن محصــول
بایــد کمتــر از گرانــروی محصــول کاویتاســیون امولســیون

آب و نفــت ( %3/5آب) و بیشــتر از گرانــروی محصــول
کاویتاســیون نفــت تنهــا باشــد (شــکل .)6

نتیجهگیری

 حضــور نانــوذرات فلــزی در فرآینــد کاویتاســیونامولســیون آب و نفــت خواهــد شــد .ایــن ممانعــت
میتوانــد بــه دلیــل ناپایــدار شــدن و در واقــع از بیــن
رفتــن امولســیون در حضــور ایــن ذرات باشــد .در واقــع
ذرات فلــزی نقــش ناپایدارکننــده امولســیون را ایفــا
میکننــد کــه بــا مهاجــرت بــه ســطح تمــاس قطــره

و خنثــی کــردن اثــر ســورفاکتانتهایی کــه باعــث
تشــکیل امولســیون شــدهاند و منقطــع کــردن فیلــم

بیــن ســطحی ،باعــث ناپایــدار شــدن و از بیــن رفتــن
امولســیون میشــوند .ذرات فلــزی بــا ایــن مکانیــزم مانــع
تشــکیل امولســیون آب و نفــت و در نتیجــه مانــع افزایــش

گرانــروی نفــت ســنگین میشــوند.
تقدیر و تشکر

بدینوســیله از شــرکت پیــامآوران نانوفنــاوری فردانگــر

در ایــن تحقیــق تغییــر خــواص نفــت ســنگین در اثــر

کــه ســامانه آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق

هیدروژنــی و نانــو ذرات فلــزی بــه فرآینــد مــورد بررســی

شــد و همچنیــن مدیــران شــرکت بابــت مشــارکت

اعمــال کاویتاســیون و همچنیــن اثــر افزایــش منابــع

قــرار گرفــت .مهمتریــن نتایــج حاصلــه عبارتنــد از:

بــا حمایــت فنــی و مالــی ایــن شــرکت طراحــی و ســاخته
ایشــان در ایدهپــردازی و مشــاورههای علمــی صمیمانــه

 -بنزیــن ترکیبــی اســت کــه میتــوان از آن بهعنــوان

ســپاسگزاری میشــود.

ســنگین بــه روش کاویتاســیون بهــره بــرد .نتایــج نشــان

عالئم و نشانهها

منبــع تولیــد هیــدروژن در فرآینــد بهبــود خــواص نفــت

داد افــزودن  %1حجمــی بنزیــن بــه فرآینــد بهبــود

عالمت:کمیت

کاهــش میدهــد .بخشــی از ایــن کاهــش میتوانــد

 :lpmلیتر در

خــواص نفــت ســنگین ،گرانــروی نفــت را حــدود %20

مربــوط بــه اثــر رقیقســازی باشــد ،امــا طبــق رابطــه

اختــاط کنــدال  -مونــرو ،حداکثــر  %6کاهــش گرانــروی

 :gpmگالن در

min

min

 :pAفشار جزئی

جزء A
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