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سبکسازی نفت خام سنگین با استفاده
ازبیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده از باکتری
سودوموناس آئرو جینوزا ATCC28793
رضا حاجی محمدی ،حسین امانی و مرتضی حسینی

*

دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،مازندران ،ایران
تاريخ دريافت95/5/11 :

تاريخ پذيرش95/11/2 :

چكيده
اســتفاده از بیوســورفکتنتها بهجــای ســورفکتنتهای شــیمیایی در صنعــت نفــت بــه لحــاظ اثــرات زیســت محیطــی حائــز اهمیــت
میباشــد .رامنولیپیدهــا بــه عنــوان یکــی از موثرتریــن بیوســورفکتنتها بــرای کاهــش ویســکوزیته نفــت ســنگین و بــه تبــع آن
افزایــش درجــه  APIآن بــه شــمار میرونــد .در ایــن تحقیــق ابتــدا بیوســورفکتنت رامنولیپیــد از باکتــری ســودوموناس آئروجینــوزا
 ATCC28793اســتخراج گردیــد و ســپس بــا اســتفاده از  IRاسپکتروســکوپی و کروماتوگرافــی الیــه نــازک ( )TLCشناســایی شــد .نتایــج
بهدســت آمــده از ســاخت امولســیونهای آب در نفــت نشــان داد کــه ویســکوزیته و درجــه  APIنفــت خــام ســنگین بــه ترتیــب از
مقــدار اولیــه  2360 mPa.sو 18بــه مقــدار نهایــی  930 mPa.sو  28رســید .عــاوه بــر آن شــاخص امولســیون ( )E24در غلظــت %8 w/v
از رامنولیپیــد  %98بــود .آزمایشهــا نشــان داد کــه امولســیونهای شــاخته شــده در  pHبیــن  8تــا ،14دمــای  30تــا  90 ºCو ماکزیمــم
غلظــت نمــک  %8 w/vپایــدار بودنــد .قطــر متوســط ذرات پخــش شــده آب در نفــت بــا اســتفاده از دســتگاه  DLSانــدازه گرفتــه شــد و
بیــن  50-70 µmبــود .نتایــج بهدســت آمــده از ایــن تحقیــق نشــان داد رامنولیپیدتولیــد شــده توانایــی باالیــی در کاهــش ویســکوزته
نفــت خــام ســنگین و افزایــش درجــه  APIآن دارد  ،بنابرایــن مــی توانــد جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای ســورفکتنتهای شــیمیایی
و ســنتزی در صنعــت نفــت و پتروشــیمی و کاربردهــای زیســت محیطــی داشــته باشــد.

كلمــات كليــدي :بیوســورفکتنت رامنولیپیــد ،ســودوموناس آئروجینــوزا ،نفــت ســنگین ،ویســکوزیته،
سبکســا ز ی

مقدمه

 .]2ایــن مــواد ميتواننــد بــا تشــكيل ميكروامولســيون،

بيوســورفكتنتها تركيبــات آلــي توليــد شــده توســط
ميكروارگانيســمها و گياهــان هســتند كــه داراي دو
بخــش هيدروفــوب و هيدروفيــل هســتند و ميتواننــد
كشــش ســطحي بيــن مايعــات را كاهــش دهنــد [ 1و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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هيدروكربنهــاي نامحلــول را در خــود حــل كننــد .بــه
ايــن دليــل هــر ســاله كاربردهــاي آنهــا مخصوصــا در
زمينههــاي نفتــي ،غذايــي و دارويــي بيشــتر توســعه

مييابــد [[. 3 .]3مهمتريــن ويژگــي بيوســورفكتنتها
ســميت پاييــن ،فعالیــت در محــدوده وســیعی از دمــا،pH ،

غلظــت نمــک و تجزيهپذيــري بــاالي آنهــا نســبت بــه
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ســورفكتنتهاي شــيميايي اســت [ 1و  .]4بســياري
از باكتريهــا و میکروارگانیســمها طيــف وســيعي از

بيوســورفكتنتها را توليــد ميكننــد [ .]5رامنولیپیدهــا

1

نفــت خــام a ،و  bمقادیــر ثابــت میباشــند [.]10
()1

وســورفکتین 2دو مــورد از مهمتریــن بیوســورفکتنتهایی

همانطــور كــه از رابطــه  1نيــز اســتنباط ميشــود

[ ]6رامنولیپیدهــا گلیکولیپیدهــای آنیونــی متشــکل از -L

ميكنــد .از طرفــي تبديــل نفــت خــام ســنگين بــه

هســتند کــه توســط میکروازگانیسـمها تولیــد مــی شــوند

بــا كاهــش ويســكوزيته درجــه  APIآن افزايــش پيــدا

رامنــوز و اســیدهای چــرب بتــا هیدروکســی هســتند

حالــت امولســيون ميتوانــد در حــذف ناخالصيهايــي

میشــود .مهمتریــن رامنولیپیدهــای شناســایی شــده

بــا ســاخت امولســيونهاي نفتــي عمليــات انتقــال نفــت

[ .]7ایــن بیوســورفکتنت در ســاختارهای مختلــف تولیــد

کــه توســط گونههــای مختلــف باکتــری 3ســودوموناس

آئروجینــوزا تولیــد میشــود ،عبارتنــد از:
مونورامنولیپید

كــه در فراينــد جداســازي دخيــل هســتند موثــر باشــد.
خــام از يــك منطقــه بــه منطقــه ديگــر بــا اســتفاده از

پمــپ و جريــان نفــت خــام ســنگين در داخــل لولههــا،
بــه ســهولت انجــام ميپذيــرد [ .]11همچنيــن بــا كاهــش

()L-rhamnosyl-3-hydroxydecanoyl-3-hydroxydecanoate

ويســكوزيته نفــت خــام ســنگين در حالــت امولســيون،

(�L-rhamnosyl-L-rhamnosyl-3-hydroxydecanoyl-3-hy

زيــرا در ايــن حالــت نيروهــاي بيــن ملكولــي در مــواد

درجــه  APIآن بــه شــدت افزايــش پيــدا خواهــد كــرد.

دی رامنولیپید
)droxydecanoate

موجــود در نفــت خــام ســنگين ضعيــف شــده و بــه

ســاختار شــیمیایی دو نــوع رامنولیپیــد در شــکل  1نشــان

راحتــي از هــم جــدا ميشــوند [ .]12بنابرایــن دالیــل

نفــت خــام ســنگین نفتــي اســت کــه غلظــت و وزن

ســبک را بــا ســاخت امولســیونهای نفتــی مشــخص

داده شــده اســت.

مخصــوص باالیــی دارد و بــه دلیــل چســبندگی بــاال ،بــه
ســادگی در چــاه اســتخراج نفــت جریــان پیــدا نمیکنــد.

در تعریــف دقیــق بــه هــر نــوع نفــت خــام مایعــی کــه

درجــه  APIآن پایینتــر از  20باشــد نفــت خــام ســنگین

گفتــه میشــود [ .]9روابــط رياضــي زيــادي در مــورد
ارتبــاط بيــن ويســكوزيته و درجــه  4 APIدر نفــت خــام
وجــود دارد .ســتارین و همكارانــش رابطــه  1را بــراي نفــت
خــام ســنگين ارائــه كردنــد .در ايــن رابطــه  μويســكوزيته
ب

ذکــر شــده لــزوم تبدیــل نفــت خــام ســنگین بــه نفــت
میکنــد .ســورفکتنتهای شــیمیایی نظیــر تریتــون
 X100و ســدیم دودســیل ســولفات ( )SDSمهمتریــن

ســورفکتنتهای شــیمیایی هســتند کــه در صنعــت
نفــت بــرای کاهــش کشــش ســطحی بیــن مایعــات
و ویســکوزیته نفــت خــام اســتفاده مــی شــوند [.]13

بــه عنــوان مثــال مورســی و همــکاران در مــورد کاربــرد

ســورفکتنتهای شــیمیایی در صنعــت نفــت بــه نتایــج
قابــل توجهــی دســت یافتنــد [.]14
الف

شکل  1ساختار شیمیایی مونو (الف) و دی رامنولیپید (ب) [.]8
1. Rhamnolipid
2. Surfactin
3. Pseudomonas Aeroginosa
4. American Petroleum Institute
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امــا بــا توجــه بــه اینکــه رامنولیپیدهــا دارای خصوصیاتــی

قبــل از شــروع فراینــد در دمــای  ،120 ºCفشــار 15 psi

و غیــر ســمی بــودن ،توانایــی باالیــی در تمیــز کاری،

ارلــن مایــر  250 mLشــامل  200 mLاز محیــط کشــت

نظیــر کاهــش در کشــش ســطحی ،زیســت تخریبپذیــری
تثبیــت فرموالســیون آب/روغــن

بــه مــدت  20 minاتــوکالو شــد .تولیــد رامنولیپیــد در یک

در صنایــع

اصلــی و  20 mLاز محیــط کشــت حــاوی باکتــری در

ازدیــاد برداشــت در صنایــع مثــل نفــت و پتروشــیمی

دور  120 rpmو دمــای  37 ºCو به مدت  7روز انکوباســیون

1

()W/O

دارویــی ،چندبرابــر کــردن اســتخراج نفــت یــا فراینــد
دارنــد ،میتوانــد بــه عنــوان یکــی از گزینههــای مهــم
بــرای کاهــش ویســکوزیته نفــت خــام اســتفاده شــود [1

داخــل شــیک انکوباتــور ( )MEHR TAJHIZ Co, IRANبــا

انجــام شــد [ .]16پــس از اتمــام فراینــد انکوباســیون محیط
کشــت حــاوی محصــول در یــک ســانتریفیوژ (BEHDAD,

و  3و  .]4امــا ازآنجاییکــه مطالعــات کمــی در مــورد

 )IPX, Iبــا دور  3450 rpmو بــه مدت  45 minســانتریفیوژ

آن توســط بیوســورفکتنتها کــه مزیتهــای فراوانــی

جداســازی شــود .در مرحلــه بعــدی  pHفــاز آبــی بهدســت

اســت و همچنیــن در صنایــع پتروشــیمی و نفــت بیشــتر

شناسایی رامنولیپید تولید شده

کاهــش ویســکوزیته نفــت خــام و باالبــردن درجــه API

نســبت بــه ســورفکتنتهای شــیمیایی دارنــد ،انجــام شــده
از ســورفکتنتهای شــیمیایی مثــل SDS ،Tween ،Span

شــد تــا بیومــس تولیــد شــده توســط میکروارگانیس ـمها،
آمــده بــا اســتفاده از محلــول  1مــوالر  H3PO4واقعی اســت.

محصــول بــه دســت آمــده توســط دو روش کروماتوگرافــی

بــرای بــاال بــردن کیفیــت نفــت خــام ســنگین اســتفاده

الیــه نــازک

از بیوســورفکتنت رامنولیپیــد تولیــد شــده از باکتــری

متحــرک شــامل کلروفــرم :متانــول :اســتیک اســید (:65

جبــران و گامــی در توســعه ایــن صنعــت بــردارد.

اســید :انیــس آلدئیــد ( )1 :2 :100بــود [ .]17تمامــی

روش کار

نــازک میانگیــن  3بــار آزمایــش میباشــند .همچنیــن

3

()Silica Gel plate SG005

و آی -آر

میشــود ،ایــن تحقیــق مــی کوشــد تــا بــا اســتفاده

اسپکتروســکوپی 4شناســایی گردیــد .در ایــن روش فــاز

ســودوموناس آئروجینــوا  ATCC28793ایــن کمبــود را

 )2 :15و فــاز ســکون شــامل اســتیک اســید :ســولفوریک
اعــداد بــه دســت آمــده در روش کروماتوگرافــی الیــه

تولید رامنولیپید
محیط کشت اصلی شامل:

،MgSO4.7H2O, 0/05 gr/L

 NaNO3, 1/5 g/L ،KCl, 0/1 g/Lو

 125 g/Lروغــن آفتــاب گــردان بــا نســبت ( )C/Nبرابــر

بــا  12/8بــود .باکتــری ســودوموناس آئروجینــوزا در
محیــط کشــت الکتــوز بــراث 2رشــد کــرده بــود .ترکیبــات

نمکهــای معدنــی کــه در آب دیونایــز آمــاده شــده بــود،
شــامل:

،KH2PO4, 1 g/L ،NH4NO3, 1 g/L
,K2HPO4, 1 g/L

0/2 g/L

،MgSO4 7H2O,

،CaCl2 2H2O,0/2 g/L

 FeCl3 6H2O, 0/05 g/Lبــود [ .]15تمامــی مــواد شــیمیایی
اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق از شــرکت مــرک آلمــان

( )Darmstadt, Germanyخریــداری شــده بــود .همــه مــواد

دســتگاه آی آر بــا مشــخصات

()Bruker FT-IR spectrometer, Dresden, Germanywith KBr disks

بــرای شناســایی رامنولیپیــد تولیــد شــده اســتفاده گردید.
آمادهسازی و تعیین شاخص امولسیونها

در ایــن مطالعــه ،نفــت خــام ســنگین از شــرکت ملــی
نفــت ایــران بــه عنــوان فــاز پیوســته مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت .خــواص ایــن فیزیکــی نفــت خــام در جــدول 1آورده
شــده اســت .بــرای تعییــن شــاخص امولســیون 5 mL ،از

نفــت خــام ســنگین ( )µ =2360 mP.s ،API=18بــا  5 mLاز

رامنولیپیــد بــا غلظتهــای مختلــف ( 8 ،6 ،4 ،2 ،0و )%10در
یــک لولــه آزمایــش مخلــوط شــد تــا مجمــوع حجمهــای

آب و نفــت بــه  10 mLبرســد.

1. Water in Oil
2. Lactose Broth
3.Thin Layer Chromatography
4. Fourier Transform Infrared
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جدول  1خصوصیات فیزیک و شیمیایی نفت خام سنگین.
پارامترهای فیزیکی

مقدار

ASTM

وزن مخصوص ()g/cm3

0/94

ASTM D 4052

درجه API

19/5

ASTM D 1288

مقدار آب ()Vol. %

0/05

ASTM D 4006

نقطه ریزش ()ºC

-15

ASTM D 5663

ویسکوزیته )(cP

2270

ASTM D 4446

مخلــوط لولههــای آزمایــش بــه مــدت  1 hrدر دســتگاه
ســونیکاتور

(Sonopuls HD 3200, 15 Watt, Bandelin

 )Electronic, Germanyهــم زده شــد .ســپس بــه مــدت
 24 hrدر حالــت ســکون نگــه داشــته شــدند .پــس از
آن شــاخص امولســیون )E24( 1بــا اســتفاده رابطــه 2
محاســبه گردیــد [.]18

He
× 100
Ht

()2

مشــخصات

(Binder, FDL series, maximum wide temperature range.
)measures at 300 °C

استفاده گردید
اندازهگیری اندازه ذرات

=E
24

کــه در آن  Heارتفــاع نفــت امولســیفیونه شــده و  Htطــول
کل محلــول میباشــد.

اندازهگیری ویسکوزیته و درجه

امولســیونها از یــک حمــام آبــی و خشــک کننــده 3بــا

بــرای اندازهگیــری ســایز ذرات آب در داخــل نفــت

ســنگین از دســتگاه

(DLS (Nanotrac Wave, MicrotracSandiego, CA
API

اســتفاده گردیــد .همچنیــن بــرای مشــاهده چگونگــی توزیع

ویســکوزیته امولســیونهای ســاخته شــده بــا اســتفاده

قطــرات آب در داخــل نفــت ســنگین از یــک میکروســکوپ

گرفتــه شــد .در مرحلــه بعــد بــرای اندازهگیــری درجــه

اســتفاده شــد.

از دســتگاه ویســکومتر ( )PT-1230, IRAN, 2013انــدازه
 APIابتــدا بــا اســتفاده از روش اســتاندارد

الکترونــی بــا مشــخصات ().Zenith Microlab 1000B, U.K

(ASTM D

 )4052وزن مخصــوص امولســیون انــدازه گرفتــه شــده

و ســپس بــا اســتفاده از رابطــه  3درجــه  APIمخلــوط

بحث و نتایج
بازده رامنولیپید

انــدازه گرفتــه شــد [.]19

بــازده تولیــد رامنولیپیــد پــس از  7روز انکوباســیون 2 g/L

که در آن  2 SPGوزن مخصوص امولسیون میباشد.

سوبســترات مصرفــی ( )YP/Sو نســبت تولیــد رامنولیپیــد

در ایــن قســمت لولــه یــا لولههــای آزمایشــی کــه دارای

بــود.

()3

بررسی پایداری امولسیونها

شــاخص امولســیون  %100میباشــند بــرای بررســی

بــود .همچنیــن بــازده تولیــد رامنولیپیــد نســبت بــه
به بیومس تولید شــده ( )YP/Xبــه ترتیب  0/2و (2/6 )g/g
نتایج آنالیز کروماتوگرافی الیه نازک و آی -آر

پایــداری در شــرایط مختلــف دمــا (،1( pH ،) 30–130 ºC

شــکل  2نتایــج آی آر مربــوط بــه رامنولیپیــد تولیــد

نمــک (12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0و  )14%w/vانتخــاب شــدند.

 3400 cm-1نشــاندهنده گــروه ( )OHدر ملکــول هســت.

 )14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و غلظــت

بــرای تنظیــم  pHاز محلــول  1مــوالر  HClو محلــول 1

نرمــال  NaOHاســتفاده شــد .همچنیــن بــرای گرمایــش

شــده را نشــان میدهــد .یــک بانــد پهــن کششــی در
1. Emulsification Index
2. Specific gravity
3. Deryer
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مقادیر جذب در طول موجهای  2900 ،3000و 1395 cm-1

دســتگاه دیجیتــال تنســیومتر 3میــزان کاهــش در کشــش

بــه ترتیــب نشــاندهنده گــروه کششــی ( )–CHمربــوط بــه

ســطحی رامنولیپیــد در آب را انــدازه گرفتــه و بــا رســم

مقــدار جــذب در طول موج  610 cm-1وجــود گروه )CH2)n

رامنولیپیــد و  3بــار تکــرار منحنــی بــه دســت آمــده،

گروههــای  CH2و  CH3مربــوط بــه آلیفاتیــک میباشــد.

کــه در آن  nبرابــر  6میباشــد .همچنیــن جذبهــای
موجــود در طــول موجهــای 1625و

cm-1

 1160بــه

ترتیــب وجــود گروههــای ( )–C=Oو (– )–C–O–Cرا ثابــت

میکنــد .همچنیــن جــذب های ضعیــف در نواحــی 3000

و  1745 cm-1نشــاندهنده بانــد غیــر اشــباع

(–)–C=C

نمــودار کاهــش در کشــش ســطحی در برابــر غلظــت
مقــدار  CMCبــرای ایــن مــاده  180 mg/Lبــه دســت
آمــد .نتایــج گــزارش شــده از مطالعــات ســایر محققــان در
مقــاالت نشــان میدهــد ،مقــدار  CMCبــرای رامنولیپیــد
مابیــن  10الــی  230 mg/Lبــه دســت آمــده اســت [.]20

مطالعه پایداری امولسیونها

مربــوط بــه زنجیــر آلیفاتیــک میباشــد .مقایســه اعــداد

نتایــج ایــن قســمت در شــکل  3ارایــه شــده اســت .مقــدار

در مقــاالت تولیــد مــاده رامنولیپیــد را تاییــد میکنــد

رامنولیپیــد بــه ترتیــب  98 ،89 ،78 ،63 ،0و

%100

آنالیــز کروماتوگرافــی الیــه نــازک را نشــان میدهــد .در

غلظــت رامنولیپیــد  E24افزایــش مییابــد بــه طوریکــه

بــر روی کاغــذ مربوطــه ظاهــر شــد کــه نشــاندهنده

بــه طــور کامــل در فــاز نفــت خــام ســنگین پخــش شــده

میباشــد .آنالیزهــای گــزارش شــده بــرای ایــن مــاده در

رامنولیپیــد ،حتــی بــه مــدت  72 hrنیــز پایــدار بودنــد.

بــه دســت آمــده در ایــن تحقیــق بــا اعــداد گــزارش شــده

 E24بــرای  8 ،6 ،4 ،2 ،0و  %w/v 10از بیوســورفکتنت

[ 20و  .]21جــدول  2مقادیــر بــه دســت آمــده بــرای

میباشــد .همانگونهکــه از شــکل پیداســت بــا افزایــش

 0/33و 0/69

در  %8وزنــی تقریبــا و  %10وزنــی از رامنولیپیــد فــاز آبــی

ایــن آنالیــز  2نقطه بــا فاکتــور تاخیــر)Rf( 1

وجــود مونــو و دی رامنولیپیــد در مــاده بــه دســت آمــده

اســت .همچنیــن ایــن امولســیونها بســته بــه غلظــت

ســایر مقــاالت نیــز مویــد تولیــد ایــن مــاده میباشــد

را بــرای غلظتهــای

[.]22

تعیین غلظت بحرانی میسل

()CMC

شــکل  4مقادیــر

E24

و

E72

مختلــف رامنولیپیــد در فــاز آبــی و نفــت را کــه پــس از 3

2

بــرای تعییــن غلظــت بحرانــی میســل بــا اســتفاده از

بــار تکــرار آزمایــش بــه دســت آمدهانــد ،نشــان میدهــد.

شکل  2منحنی  IRرامنولیپید تولید شده.

)1. Retardation Factor (Rf
2. Critical Micelle Concentration
3. Tensiometer
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جدول  2نتایج مقادیر  Rfبرای رامنولیپید تولید شده و گزارش شده در مقاالت.
Rf2

Rf1

رامنولیپید تولید شده در این تحقیق

0/7

0/34

رامنولیپید گزارش شده در مقاالت

0/68

0/35

نمونه های رامنولیپید

)A(0% w/v

)E(8% w/v
)C(4% w/v
)D(6% w/v
)F(10% w/v
)B(2% w/v

شکل  3روند افزایش پایداری امولسیونهای نفت در آب با افزایش غلظت رامنولیپید.

شاخص امولسیون ()%

4 5 6 7 8 9 10 11 12
غلظت رامونولیپید ()%w/v

3

2

1

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

شکل  4مقادیر  E24و  E72برای رامنولیپید تولید شده.

بررسی ویسکوزیته و درجه API

بــه دســت آمــده در جــدول  3نشــان داده شــده اســت

لولههــای آزمایــش  Eو  Fکــه بــه ترتیــب دارای مقادیــر

 E24برابــر بــا  98و  %100میباشــند ،بــرای ارزیابــی
میــزان کاهــش در ویســکوزیته و افزایــش درجــه

API

مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــا توجــه بــه روابــط
ریاضــی  2 ،1و  3مربوطــه مالحظــه شــد ویســکوزیته

نفــت خــام از  2360بــه 930 mPa.sکاهــش یافتــه اســت.

بــا اســتفاده از نتایــج بــه دســت آمــده میتــوان گفــت
رامنولیپیــد در مقایســه بــا ســورفکتنتهای شــیمیایی

توانایــی باالیــی در ســاخت امولســیونهای نفتــی و

همچنیــن تبدیــل نفــت خــام ســنگین بــه نفــت ســبک
را دارد.

تاثیر غلظت نمک

همچنیــن درجــه  APIآن از  18بــه  28افزایــش پیــدا

شــکل  5تاثیــر غلظــت نمــک بــر پایــداری امولســیونها

بــه اعــدا بــه دســت آمــده بــرای ویســکوزیته و درجــه

مالحظــه میشــود تــا غلظــت  %8نمــک امولســیونها

ایــن قســمت از تحقیــق بــا ســورفکتنت هــای شــیمیایی

امولســینها کاهــش یافتــه تــا جایــی کــه در  %14از

کــرده اســت .نتایــج ایــن قســمت نشــان داد بــا توجــه

را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده

 ،APIنفــت ســنگین بــه نفــت ســبک تبدیــل شــده اســت.

پایــدار بــوده و باالتــر از ایــن غلظــت بــه آرامــی پایــداری

 TritonX100و  Fatty Acidنیــز انجــام شــد کــه نتایــج

نمــک طعــام مقــدار  E24بــه  %57کاهــش یافتــه اســت.
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جدول  3مقایسه تاثیر بیوسورفکتنت رامنولیپید تولید شده با سایر سورفکتنتها و بیوسورفکتنتها.
سورفکتنت /بیوسورفکتنت اولیه

°API

ثانویه

ویسکوزیته اولیه

°API

ویسکوزیته ثانویه

()mPa.s

رامنولیپید

18

28

2360

930

 X100تریتون

18

27/7

2360

860

اسید چرب

18

25

2360

1100

4

8
10
12
14
غلظت نمک ()%w/v
شکل  5تاثیر غلظت نمک بر پایدایر امولسیونها.

شاخص امولسیون ()%

6

2

100
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()mPa.s

کاهــش مقــدار  E24بــا افزایــش غلظــت نمــک میتوانــد

pHهــای پایینتــر از  8امولســیونها پایــدار نبودنــد و بــا

محلــول باشــد کــه در نتیجــه تعــادل فــازی سیســتم را

اســت .ولــی در  pHبیــن  14 -8امولســیونها نســبتا

کاهــش  pHتــا  1مقــدار  E24بــه  %52کاهــش یافتــه

بــه دلیــل افزایــش غلظــت یونهــای نمــک در داخــل

پایــدار بودنــد .بهطوریکــه تــا  pHنزدیــک  13تغییــری

بــه هــم زده و باعــث میشــود تــا فــاز آبــی و نفــت از

در پایــداری امولســیونها مشــاهده نمیشــود و در

هــم جــدا شــوند [ .]23همچنیــن افزایــش غلظــت نمــک

pHهــای نزدیــک  13مقــدار  E24برابــر  %99میباشــد.

باعــث میشــود نیروهــای دافعــه بیــن ملکولهــای

مکانیــزم ایــن ناپایــداری امولســیونها در pHهــای زیــر

بیوســورفکتنت و یونهــای تولیــد شــده زیــاد شــده و دو
فــاز از هــم جــدا شــوند.
تاثیر

 8بدیــن صــورت توضیــح داده میشــود کــه بــا افزایــش
یــون  H+در محلــول و بــه دلیــل وجــود یونهــای

pH

در محلــول فــاز آبــی سیســتم بیشــتر شــده و در نتیجــه

پایــداری امولســیونها شــدیدا وابســته بــه  pHمیباشــد.

در

%w/v

 8از رامنولیپیــد

pH

نیــروی جدایــش بیــن درفــاز آبــی و نفــت تقویــت شــده و

محلــول برابــر  6بــود.

جدایــش دو فــاز تســهیل میشــود.

شــکل 6تاثیــر  pHبــر پایــداری امولســیونها را نشــان

میدهــد .همانطــور کــه در شــکل مشــخص اســت ،در

7

pH

5 6

4

شکل  6تغییرات پایداری امولسیونها با .pH

2 3

1

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شاخص امولسیون ()%

9 10 11 12 13 14 15

8

–OH

سبکسازی نفت خام سنگین...

119

شــده در داخــل فــاز آلــی (نفــت) رفتــه رفتــه بیشــتر

تاثیر دما

شــکل 7نتایــج مربــوط بــه ایــن قســمت را نشــان میدهد.

بــا توجــه بــه شــکل بــا افزایــش دمــا تــا  90 ºCتاثیــری
در پایــداری امولســیونها مشــاهده نمیشــود .ولــی بــا
افزایــش دمــا از  90تــا  130 ºCپایــداری امولســیونها

کاهــش یافتــه تــا اینکــه مقــدار  E24در  130 ºCبــه
 %56کاهــش مییابد.افزایــش دمــا باعــث تخریــب

بیوســورفکتنت رامنولیپیــد شــده و خاصیــت کاهــش در
کشــش ،تشــکیل میســل در درون محلولهــا را از بیــن
میبــرد کــه نتیجــه آن جدایــی بیــن دو فــاز آب و نفــت

شــده و مقــدار  E24بــا افزایــش دمــا کاهــش مییابــد.

میشــود [ .]24بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  E24در لولــه
آزمایــش  Fمقــدار  %100را نشــان میدهــد  ،بنابرایــن

بــرای اندازهگیــری توزیــع درات و همچنیــن قطــر
متوســط آنهــا از ایــن لولــه آزمایــش اســتفاده شــد .شــکل

 8چگونگــی توزیــع ذرات آب در داخــل نفــت را کــه بــا
اســتفاده از یــک میکروســکوپ الکترونــی گرفتــه شــده

اســت نشــان میدهــد .مطابــق بــا شــکل قطــر متوســط
ذرات پخــش شــده در داخــل فــاز نفت تقریبــا 50-70 µm

میباشــد کــه پــس از  3بــار تکــرار و بــه صــورت میانگیــن
محاســبه شــده اســت .همپنیــن بــرای اثبــات ایــن ادعــا

از تســت

DLS

نیــز بــرای اندازهگیــری انــدازه ذرات

اســتفاده شــد کــه شــکل  9ایــن محــدوده ســایز را بــرای

اندازهگیری اندازه ذرات

مطابــق بــا تئــوری اســوالد رایپنینــگ 1بــا افزایــش غلظــت

ایــن امولســیون تاییــد میکنــد.

فــاز ابــی در فــاز نفــت قطــر متوســط قطــرات پخــش
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1. Ostwald Ripening
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.F  تصویر میکروسکوپی از چگونگی پخش ذرات آب در نفت لوله آزمایش9 شکل
 بنابرایــن.) پایــدار بودنــد8 w/v%-0( و غلظــت نمــک

نتیجهگیری

بیوســورفکتنت رامنولیپیــد میتوانــد جایگزیــن بســیار

در ایــن تحقیــق بیوســورفکتنت رامنولیپیــد از گونــه

نفــت و همچنیــن فرایندهــای زیســت محیطــی داشــته

از آی آر اسپکتروســکوپی و کروماتوگرافــی الیــه نــازک

مناســبی بــرای ســورفکتنتهای شــیمیایی در صنعــت

.باشــد

تشکر و قدردانی

ایــن تحقیــق بــا حمایــت مالــی شــرکت ملــی پاالیــش و

 نویســندگان.پخــش فراوردههــای نفتــی ایــران انجــام شــد
ایــن مقالــه بدیــن وســیله کمــال تشــکر و قدردانــی را از
.ایــن شــرکت جهــت ایــن حمایــت مالــی دارنــد

ســودوموناس آئروجینــوزا تولیــد و ســپس بــا اســتفاده

،0  در مرحلــه بعــد بــا غلظتهــای.شناســایی گردیــد
 امولســیونهای، ازرامنولیپیــد%w/v 10  و8 ،6 ،4 ،2
 بــا.مختلفــی از آب و نفــت خــام ســنگین تهیــه گردیــد
اســتفاده از امولســیونهای بــه دســت آمــده مالحظــه شــد

930 mpa.s  بــه2360ویســکوزیته نفــت خــام ســنگین از

 همچنیــن امولســیونهای تشــکیل شــده.کاهــش یافــت
)14-8( pH ،)90-30 ºC( در محــدوده وســیعی از دمــا
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