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 -2گروه پژوهش و فنآوریهای سیال مخزن ،پژوهشکده مهندسی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،ایران
تاريخ دريافت1400/1/7 :

تاريخ پذيرش1400/6/4 :

چكيده
خــواص دیالکتریــک یــک مــاده ،خواصــی هســت کــه میتــوان بهوســیله آن ،نتیجــه اعمــال امــواج الکترومغناطیســی بــر آن مــاده
را مطالعــه کــرد .بــرای بررســی روش گرمایــش الکترومغناطیســی و بهینهســازی آن ،بایــد ایــن خــواص را بررســی کــرد .در ایــن
آزمایشهــا از  7نمونــه نفتــی از میادیــن مختلــف کــه عبارتانــد از :آســماری ،ســروک ،ســهراب ،فهلیــان ،کــوه مونــد ،منصــوری و
یــاران اســتفاده گردیــده اســت .در ایــن مطالعــه ترکیبــات آلــی و همچنیــن گروههــای عاملــی نفتهــای خــام شناســایی و انــدازه
گیــری شــدند و تأثیــر آنهــا بــر خاصیــت دیالکتریــک نفــت مشــاهده شــد .بــا بررســی پارامترهــای مؤثــر بــر خاصیــت دیالکتریــک این
نتیجــه دریافــت شــد کــه هرچــه ترکیبــی پیوندهــای قطبــی بیشــتری داشــته باشــد ،دارای دیالکتریــک باالتــر و در نتیجــه توانایــی
جــذب بــاالی امــواج ماکروویــو را دارد .مقــدار خاصیــت دیالکتریــک کــوه مونــد کــه جــزو نفــت فــوق ســنگین اســت برابــر بــا 2/853
و فهلیــان کــه جــزو نفــت ســبک اســت برابــر بــا  2/006بهدســت آمــد کــه نشــان میدهــد بیــن ایــن دو نمونــه نفــت هرچــه نفــت
ســنگینتر شــود دیلکتریــک آن نمونــه بیشــتر و در نهایــت ،خاصیــت جــذب امــواج ماکروویــو باالتــری دارد .از طرفــی ،خــود پیوندهــای
درون نفــت نیــز بــر دیالکتریــک موثــر هســتند .طبــق تســت  ،FTIRپیوندهــای OHاNH ،ا CN ،و  SHدر نمونههــا رابطــه مســتقیمی
بــا دیالکتریــک دارنــد .هرچــه غلظــت ایــن پیوندهــا بیشــتر باشــد ،دیالکتریــک نیــز بیشــتر میشــود .در ایــن پــروژه پیوندهــا و
گروههــای عاملــی مــورد نیــاز و مطــرح درون نمونههــای نفتــی بررســی و بحــث شــده اســت.

كلمات كليدي:

نفت خام ،خواص دیالکتریک ،مایکروویو ،آسفالتینFTIR ،

مقدمه

اســتحصال از مخــازن نفــت ســنگین و فــوق ســنگین

بهدلیــل خــواص نامتعــارف ( شــامل گرانــروی بــاال،
*مسؤول مكاتبات
ashekary@ut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2021.4434.3008( :

درصــد گوگــرد بــاال و وجــود فلــزات ســنگین) بســیار
ســخت و پیچیــده اســت و قیمــت آن در بازارهــای

جهانــی نیــز بهمراتــب کمتــر از نفــت خــام ســبک اســت.
عمــده مشــکالت مخــازن نفــت ســنگین و فــوق ســنگین
را میتــوان گرانــروی بــاال ،نســبت بــاالی کربــن بــه

هیــدروژن ،ایجــاد امولســیون و رســوبات آلــی بیــان کــرد.
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مخــازن نفــت ســبک ایــران در نیمــه دوم عمــر خــود

تابــش ایــن مــوج بــه آنهــا گــرم میشــوند .گــرم شــدن

بــوده و بــا کاهــش تولیــد روبــرو هســتند ،امــا علیرغــم

در اثــر تابــش امــواج مایکروویــو بــا ســه فرآینــد صــورت

عــدم ورود فنــاوری مؤثــر بــه ایــران ،ایــن مخــازن یــا

اولیــن فرآیندکــه بــه پالریزاســیون دو قطبــی معــروف

مخــازن نفــت ســنگین و فوقســنگین کشــور ،بهدلیــل

میگیــرد:

بهصــورت بالقــوه باقیمانــده یــا اینکــه بــا راندمــان بســیار

اســت؛ فرآینــدی اســت کــه طــی آن افزایــش دمــا

قــرار میگیرنــد .بــا ایــن وصــف ،ضــرورت تحقیقــات

قطبــی اســت .نکتــه مهــم در ایــن فرآیندایــن اســت کــه

بهویــژه بهکارگیــری فرآیندهــای مؤثــر بــا راندمــان

واکنــش متقابــل بیــن مولکولــی را بــه مــاده بدهــد .اگــر

ارتقــاء کیفیــت نفــت خــام ســنگین ،کاهــش رســوبات

مولکولــی از حرکــت مولکــول قطبــی جلوگیــری کــرده

و آب میتواننــد اصلــی مهــم در تولیــد از مخــازن نفــت

مولکــول زمــان کافــی بــرای جهــت گیــری بــا میــدان

پاییــن (بــا فناوریهــای قدیمــی) مــورد بهرهبــرداری

ناشــی از جــذب انــرژی امــواج توســط مولکولهــای

گســترده در زمینــه نفــت ســنگین و فوقســنگین،

فرکانــس امــواج بایــد بهنحــوی انتخــاب شــود کــه اجــازه

بــاال ،مــورد نیــاز اســت .بنابرایــن ،کاهــش گرانــروی،

فرکانــس بیــش از حــد زیــاد باشــد نیروهــای بیــن

آســفالتین و از بیــن بــردن امولســیونهای پایــدار نفــت

و درصورتیکــه فرکانــس کمتــر از حــد معمــول باشــد،

ســنگین و فوقســنگین باشــند .یکــی از روشهــای

را خواهــد داشــت کــه در ایــن حالــت اتفــاق خاصــی

ماکروویــو اســت [ .]1-5امــواج مایکروویــو ،فرکانســی

تــا  30 GHzاســت .گشــتاور دوقطبــی مولکولهــا در

ارتقــای کیفیــت نفــت مخــازن نفتــی ،اســتفاده از امــواج

بیــن مولکــول هــا نمیافتــد .بــازه ایــن فرکانــس از 0/3

بیــن  300 MHzتــا  30 GHzدارنــد و طــول مــوج آنهــا

واکنــش بــه میــدان الکترومغناطیــس بــا جهــت میــدان

باالتــر از  30 GHzمــوج ماکروویــو بــه مــوج رادیویــی

مولکولهــا توســط نیروهــای مخالــف ( نیروهــای

 1متغیــر اســت .در فرکانسهــای

الکتریکــی همراســتا خواهــد شــد .بــا اینحــال ،حرکــت

از

شــباهت پیــدا مــی کنــد .ســازمان  FCCتعیینکننــده

بیــنذرهای و بینمولکولــی) مهــار شــده و حــرکات

mm

 10تــا

m

فرکانسهــای مجــاز امــواج مایکروویــو بــرای اســتفاده

صنعتــی در آمریــکای شــمالی اســت .ایــن فرکانسهــا

عبارتانــد از  915 ،5800،2450و

MHz

.22000

فرکانــس پیشــنهادی بــرای آزمایشــگاه2450 MHz ،

اســت ؛ کــه دلیــل آن عمــق نفــوذ مناســب بــرای اکثــر

نمونههــای آزمایشــگاهی بیــان شــده اســت .مهمتریــن
مزیــت اســتفاده از امــواج مایکروویــو ،انتقــال انــرژی

بهطــور مســتقیم بــه مــواد جــاذب مــوج مایکروویــو
اســت؛ کــه در ایــن صــورت مشــکالتی از قبیــل دوره

زمانــی گــرم شــدن ،افــت دمــا و اتــاف انــرژی بهمحیــط
تــا حــد زیــادی کاهــش مییابــد .در بســیاری از مــوارد،

گــرم شــدن بهوســیله امــواج ماکروویــو در مقابــل گــرم

شــدن بهصــورت هدایتــی ،نتایــج بهتــری داشــته اســت.
از جملــه ایــن مزایــا میتــوان بــه کاهــش زمــان گــرم

کــردن یــا کاهــش دمــای مــورد نیــاز بــرای یــک فرآینــد
مشــخص اشــاره کــرد .مــواد جــاذب مایکروویــو در اثــر

تصادفــی غیریکنواخــت ایجــاد و مــاده گــرم میشــود.

فرآینــد دوم براســاس هدایــت یــا رســانایی مــاده

اســت .در ایــن مکانیــزم ،گرمــا بهواســطه مقاومــت

در برابــر یــک جریــان الکتریکــی تولیــد میشــود.
میــدان الکترومغناطیســی مســتقیماً بــرروی یونهــا

و الکترونهــا تأثیــر گذاشــته و باعــث ایجــاد جریــان
الکتریکــی در مــاده و نهایتــاً گرمــا خواهــد بــود .ایــن
جریــان بــا مقاومتهــای داخلــی روبروســت کــه باعــث
گــرم شــدن هــادی میشــود .محدودیــت اصلــی ایــن

روش عــدم کارآیــی آن بــرای مــواد بــا رســانش باالســت؛

زیــرا ایــن مــواد بیشــتر انــرژی تابیدهشــده را منعکــس

میکنــد .فرآینــد ســوم کــه ترکیبــی از دو فرآیندقبلــی
اســت ،پالریزاســیون مــوازی نــام دارد .ایــن فرآیندبــرای

گــرم کــردن محیــط حــاوی مــواد رســانای پخششــده
در مــادهای عایــق قابــل توصیــف اســت.
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بهعنــوان مثــال ،میتــوان بــه ذرات فلــزی کــه در محیــط

تحرکپذیــری اســت .از مزایــای دیگــر اســتفاده از امــواج

گوگــرد امــواج الکترومغناطیــس را جــذب نمیکنــد و

و الکتریکــی ،امــکان اســتفاده آن در مخــزن بهطــور

گوگــردی پخــش شــدهاند اشــاره کــرد .بــا وجــود اینکــه
ذرات فلــزی منعکسکننــده آن هســتند ،امــا ترکیــب

ایــن  2مــاده باعــث جــذب امــواج خواهــد شــد [.]6

اســتفاده از امــواج مایکروویــو بــرروی نفــت خــام،
ســبب افزایــش ناگهانــی دمــا ،کاهــش حجــم پســماند

آن ،حرارتدهــی انتخابــی ،بهبــود ســرعت و کیفیــت
واکنشهــای شــیمیایی میگــردد .یکــی از پدیدههایــی

کــه منجــر بــه افزایــش ســرعت واکنــش بــا اســتفاده از
امــواج مایکروویــو میگــردد ،خاصیــت ایجــاد نقــاط

داغ و همچنیــن گرمایــش داخلــی 1اســت .بدینصــورت

کــه برخــی عناصــر و ترکیبــات دارای پتانســیل باالیــی
در جــذب امــواج مایکروویــو میباشــند کــه همیــن امــر
منجــر بــه ایجــاد مناطقــی بــا دماهــای باالتــر در مایــع
تحــت تابــش امــواج میگــردد .همچنیــن اســتفاده از

امــواج الکترومغناطیســی ،ســبب میگــردد کــه افزایــش
دمــا از مرکــز عنصــر ایجــاد و بهســطح انتقــال یابــد؛ ایــن

در حالــی اســت کــه در ســایر روشهــای گرمادهــی،

انتقــال گرمــا از ســطح بــه مرکــز صــورت میگیــرد [.]7
نفتهــای ســنگینی کــه دارای مقادیــر نســبتاً باالیــی

از گوگــرد میباشــند ،دارای پتانســیل باالتــری نســبت
بــه جــذب امــواج الکترومغناطیســی میباشــند .یکــی از

نــکات ضــروری در ارائــه محصــوالت نفتــی حــذف گوگــرد
از نفــت خــام ســنگین و ارتقــاء کیفیــت نفت اســت .برخی

محققیــن بــا اســتفاده از امــواج مایکروویــو درصــدد کاهش

میــزان گوگــرد موجــود در نفــت ســنگین بودنــد .بدیــن
منظــور ریبــرت و همــکاران یــک نمونــه از نفــت ســنگین

را بــا قــدرت ،فرکانــس و زمانهــای تابــش مختلــف در
معــرض امــواج مایکروویــو قــرار دادنــد .آنهــا مشــاهده

کردنــد امــواج الکترومغناطیســی باعــث ایجــاد تغییــرات
محسوســی در ســاختار ترکیبــات آســفالتینی میگــردد

و مقــدار کمــی از درصــد آســفالتین بعــد از آزمایــش

کاهــش یافــت [ .]8یکــی دیگــر از پدیدههایــی کــه در
فرآینــد تابــش امــواج مایکروویــو بــا آن روبــرو هســتیم،

کاهــش گرانــروی نفــت ســنگین و افزایــش قابلیــت

الکترومغناطیســی نســبت بــه ســایر روشهــای حرارتــی
مســتقیم بهمنظــور افزایــش دمــا و کاهــش گرانــروی

نفــت ســنگین اســت .عالوهبــر ایــن هــدر رفــت دمــا در
ایــن روش بســیار کمتــر از ســایر روشهــای معمــول از

جملــه تزریــق بخــار و احتــراق درجــا میباشــد .بدیــن

صــورت کــه نفــت ســنگین موجــود در مخــزن از درون
شــروع بــه گــرم شــدن و افزایــش دمــا کــرده و هماننــد

روشهــای معمــول دیگــر از منبــع انــرژی گرمــا دریافــت

نخواهــد کــرد و بدیــن صــورت امــکان هــدر رفــت دمــا
بــه ســایر الیههــا بــه کمتریــن حــد ممکــن میرســد

[ .]9براســاس آزمایشهــای صــورت گرفتــه امــواج
مایکروویــو در برخــی نمونــه نفتهــا ســبب کاهــش
مقادیــر آســفالتین میگــردد کــه ایــن مهــم بهشــدت،
تابــع مــدت زمــان تابــش خواهــد بــود [ .]10میــزان

جــذب امــواج مایکروویــو توســط نفــت ،بهمیــزان و نــوع
ترکیبــات قطبــی نفــت خــام بســتگی دارد .آســفالتین

مولکولهــای درشــت و بزرگــی هســتند کــه داری

هیــدروژن و کربــن بــا ســه مــاده ســولفور ،اکســیژن یــا

نیتــروژن در هــر مولکــول میباشــند .ســاختار اصلــی آن
حلقههــای آروماتیکــی اســت کــه از ســه تــا چنــد حلقــه

در هــر مولکــول تشــکیل شــدهاند .بخشهــای غیــر

هیدروکربنــی میتواننــد قســمتی از حلقــه بــوده یــا بــه
حلقــه متصــل باشــند .آســفالتین قابلیــت حــل شــدن در

نفــت را نــدارد و بهصــورت کلوئیــدی پخــش میشــوند

و همچنیــن جامــد ،خشــک و بهصــورت پودرهــای ســیاه
رنــگ و غیرفــرار اســت [ .]11وجــود ترکیبــات آســفالتینی
تــوان باالیــی را در جــذب امــواج الکترومغناطیســی دارنــد

[ .]12امــواج مایکروویــو ســبب شکســته شــدن ذرات
طویــل آســفالتینی میگــردد [ .]13دلیــل ایــن امــر

ایجــاد گرمــا و انــرژی فــراوان توســط امــواج میباشــد کــه

بــا تأثیرگذاشــتن بــرروی پیونــد ایــن درشــت مولکولهــا
باعــث شکســتن ایــن پیونــد میگــردد.

1. Interior Heating
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مقاله پژوهشی

هــدف در ایــن مطالعــه تعییــن پتانســیل جــذب امــواج

بــرای محاســبه مقــدار دیالکتریــک از دســتگاه شــبکه

ســهراب ،فهلیــان ،کــوه مونــد ،منصــوری و یاران میباشــد.

قابلیــت ایجــاد فرکانسهایــی بیــن  45 MHzتــا 18 GHz

مایکروویــو چندیــن نمونــه نفــت خــام آســماری ،ســروک،

بدیــن منظــور پــس از تعییــن برخــی خــواص نفتهــای
خــام نظیــر تعییــن ترکیبــات  ،SARAعناصــر

CHSNO

آنالیزگــر  E8364Aاســتفاده شــده اســت .ایــن دســتگاه،
را دارد .یکــی دیگــر از آزمایشهایــی کــه میتــوان بــا
ایــن دســتگاه انجــام داد ســنجش درصــد جــذب اســت.

و همچنیــن پیوندهــا و باندهــای موجــود در نفــت خــام

در ایــن ســنجش بــا تابانــدن فرکانــس در بــازه مربوطــه

جــذب امــواج الکترومغناطیســی توســط ایــن نفتهــا

و مشــاهده کــرد .هــدف محاســبه میــزان جــذب یــک

توســط آزمایشهــای  FTIRبــه تعییــن و آنالیــز میــزان

پرداختــه میشــود .در واقــع بــا اســتفاده از میــزان و نــوع

ترکیبــات و همچنیــن گروههــای عاملــی موجــود در نفــت
و تأثیــر آنهــا بــر خاصیــت دیالکتریــک نفــت مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .از نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه
میتــوان بــرای بررســی هــر نــوع نمونــه نفــت خــام از

نقطــه نظــر میــزان جــذب امــواج الکترومغناطیســی قبــل

از اعمــال ایــن امــواج بهمنظــور اثرگــذاری آنهــا بــرروی
نفــت خــام ،اســتفاده نمــود.

میتــوان درصــد جــذب نمونــه در آن فرکانــس را بررســی
نمونــه اســت .هرچــه میــزان ایــن درصــد بیشــتر باشــد
توانایــی جــذب باالتــری بــرای امــواج مایکروویــوی را
دارد .بــا قــرار دادن نمونههــای نفتــی در محفظــه مــورد

نظــر و تابانــدن امــواج مایکروویــوی در بــازه فرکانســی
ذکــر شــده در دمــا و فشــار اســتاندارد بهمــدت 3 s

دیالکتریــک نمونههــای مدنظــر بهدســت آمــد .در ایــن
آزمایــش از محفظــهای تفلونــی در ابعــاد 9×9×20 mm

بــا دیالکتریــک  1اســتفاده شــده اســت و بــا تزریــق

نمونههــای نفتــی ،نمونههــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

مواد و نمونهها

شــماتیکی از دســتگاه در شــکل  1آورده شــده اســت.

نمونههای نفتی

آنالیز FTIR

در آزمایشهــا از نمونــه نفتهــای آســماری ،ســروک،

تمامــی باندهــای مربــوط بــه زیربخــش 1هــای آســفالتین

اســتفاده شــده اســت .آنالیــز  SARAاز روش اســتاندارد

بــا اســتفاده از روش اســتاندارد  ASTM D6348اســت و

ســهراب ،فهلیــان ،کــوه مونــد ،منصــوری و یــاران ایــران
ASTM D4294

و

ASTM D6560

و

IP 143

میباشــد.

ایــن آنالیــز در بخــش خــواص ســنگ و ســیال پژوهشــگاه
صنعــت نفــت تهــران مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت.

آنالیز خواص دیالکتریک

ایــن آنالیــز براســاس اســتاندارد  ASTM D 150اســت.

بهوســیله  FTIRتعییــن میگردنــد .انجــام ایــن آنالیــز
توســط دســتگاه  FT-IR VERTX70اندازهگیــری شــده

اســت .بــا اســتفاده از ایــن آنالیــز ترکیبــات و پیوندهــای
مــورد نیــاز در نمونههــای نفتــی را میتــوان بررســی

کــرد .ایــن آنالیــز در پژوهشــگاه صنعــت نفــت تهــران
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.

شکل  1شماتیک دستگاه آنالیز شبکه مورد آزمایش در این مطالعه
1. Fraction

گارده و همکاران

مطالعه آزمایشگاهی تعیین ...
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واحــد اســت کــه درجــه قطبیدگــی مــاده دیالکتریــک در

آنالیز عنصری

انجــام ایــن آنالیــز بــا اســتفاده از روشهــای اســتاندارد
 ASTM D4194و  ASTM D5291اســت و هــدف از آن،

کمــک بــه تحلیــل آزمایــش  FTIRبــرای شناســایی و
بررســی بهتــر میــزان غلظــت ترکیبــات آلــی اســت .ایــن

آنالیــز در پژوهشــگاه صنعــت نفــت تهــران انجــام گردیــد.
کروماتوگرافی گازی

انجــام آزمایــش بــا اســتفاده از روش اســتاندارد

ASTM

 D28877اســت .ترکیبــات کربنی توســط �GC-Sim Dis Ag

 ilent-7890A modelاندازهگیــری گردیــد .ایــن قســمت از
آزمایشهــا در بخــش پژوهــش و فنــاوری ســنگ و ســیال

مخــزن پژوهشــگاه صنعــت نفــت انجــام گردیــد.

پاســخ بــه میــدان الکتریکــی را نشــان میدهــد .هرچــه
ایــن ضریــب بزرگتــر باشــد ،ظرفیــت قطبیدگــی مــاده

در پاســخ بــه میــدان الکتریکــی بیشــتر میشــود و در

نتیجــه میــدان الکتریکــی کل درون مــاده کــم خواهــد
شــد (و انــرژی ذخیــره میشــود) .بــه ایــن صــورت

حساســیت الکتریکــی بــر گذردهــی الکتریکــی مــاده
تأثیــر میگــذارد کــه نتیجتــاً بــر خیلــی از متغیرهــای
دیگــر (ماننــد ظرفیــت خازنــی و ســرعت نــور) مؤثر اســت

[ .]15در نتیجــه هرچــه ترکیبــات قطبــی درون یــک
مــاده بیشــتر باشــد ،مقــدار دیالکتریــک آن مــاده نیــز
بیشــتر خواهــد شــد [ .]16هــر چــه مقــدار دیالکتریــک
یــک نمونــه نفتــی بیشــتر باشــد ،میــزان جــذب امــواج
الکتــرو مغناطیســی توســط آن نمونــه بیشــتر خواهــد

نتایج و بحث

شــد .بهعنــوان مثــال نمونــه نفتــی کــوه مونــد دارای

دیالکتریک

نتایــج دیالکتریــک نمونههــا در جــدول  1گــزارش شــده
ا ست .

جــدول  1دیالکتریــک نمونههــای نفتــی مــورد آزمایــش در
ایــن مطالعــه
نمونه نفتی

دیالکتریک نفت

آسماری

2/221

سروک

2/339

سهراب

2/350

فهلیان

2/006

کوه موند

2/853

منصوری

2/107

یاران

2/271

بیشــترین ترکیــب قطبــی از بیــن بقیــه نمونههــای نفتــی
اســت کــه دارای دیالکتریــک بــاال اســت .دلیــل ایــن امــر

وجــود ظرفیــت بــاالی آن ترکیــب در مقابــل میدانهــای
مغناطیســی و الکتریکــی اســت .هــر چــه ایــن ظرفیــت

بــاال باشــد ایــن ترکیبــات تمایــل در جــذب بیشــتر امــواج

الکترومغناطیســی را دارنــد .طبــق مکانیزمهــای س ـهگانه
ای کــه در قبــل گفتــه شــد بــا جــذب بــاالی ایــن امــواج

دمــای نمونههــا بــه مراتــب بیشــتر خواهــد شــد .پــس
عمــ ً
ا میتــوان گفــت هرچــه دیالکتریــک یــک مــاده

بیشــتر باشــد ،جــذب امــواج ماکروویــوی بیشــتر خواهــد
شــد و در نتیجــه مــاده ســریعتر گــرم خواهــد شــد و

البتــه ایــن گرمــا در مقایســه بــا ترکیبــات بــا دیالکتریــک
کمتــر بیشــتر اســت [.]3
سنجش سارا

همانطــور کــه مشــاهده شــد مقــدار خاصیــت

دلیــل بیشــتر بــودن مقــدار دیالکتریــک در نمونههــای

بیشــترین میــزان و نمونــه نفتــی فهلیــان بــا مقــدار

چــه ترکیبــی قطبیتــر باشــد ،میــزان دیالکتریــک آن
نیــز بیشــتر میشــود .آســفالتین یــک ترکیــب کامــ ً
ا

تأثیرگــذار اســت ،خاصیــت حساســیت الکتریکــی اســت.

بیشــتر باشــد ،دیالکتریــک آن نمونــه بیشــتر خواهــد

دیالکتریــک نمونــه نفتــی کــوه مونــد بــا مقــدار 2/853

 2/006کمتریــن میــزان از بیــن نمونههــای نفتــی

ســنگین ،وجــود آســفالتین بیشــتر اســت .از طرفــی ،هــر

بــوده اســت .یکــی از پارامترهایــی کــه بــر دیالکتریــک

قطبــی اســت .هــر چــه میــزان ایــن ترکیــب در نمونههــا

خاصیــت حساســیت الکتریکــی ،یــک ثابــت تناســب بدون

بــود.
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آســفالتین تنهــا ترکیــب قطبــی درون نفــت خــام نیســت.

رزیــن نیــز بــه انــدازه آســفالتین دارای خاصیــت قطبــی
اســت و تفــاوت آن بــا آســفالتین محلــول بــودن آن در

نفــت اســت [.]1

ولــی نــه بــه انــدازه دو ترکیــب دیگــر.
سنجش FTIR

• تأثیر  OHآزاد هیدروکسیل

بــا مقایســه نتایــج  FTIRو دیالکتریــک ایــن اصــل

هــر چــه میــزان رزیــن و آســفالتین در نمونههــای نفتــی

بیــان میشــود کــه غلظــت پیونــد  OHآزاد کربوکســیل

(شــکل  .)2در ایــن صــورت میــزان دیالکتریــک بیشــتر

باشــد .همانطــور کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود

جــذب بیشــتری در برابــر دریافــت امــواج مایکروویــو دارد.

طرفــی ،ایــن غلظــت در کــوه مونــد بیشــترین اســت.

چنــد نمونــه نزدیــک هــم باشــد میبایســت درصــد

میتــوان دلیــل آن را وجــود پیوندهایــی دیگــر در ایــن

بیشــتر باشــد ،قطبیــت آن نمونــه بیشــتر میشــود

و حالــت دیمــر میتوانــد بــر دی الکتریــک تأثیرگــذار

و در نهایــت دارای درصــد جــذب  αبــاال و آنــگاه توانایــی

در کــوه مونــد دیالکتریــک بیشــترین مقــدار اســت .از

حــال درصورتیکــه میــزان درصــد رزیــن و آســفالتین

البتــه در ایــن حالــت یــاران و فهلیــان مســتثنی هســتند.

ترکیبــات آروماتیکــی در نمونههــا را نیــز دخیــل کــرد

فرکانــس نــام بــرد .یکــی از ایــن پیوندهــا ،پیونــد

جــدول  2چــرا کــه ترکیبــات آروماتیــک قطبــی هســتند

اســت کــه حالــت قطبیــت آن از  OHکمتــر اســت.

شکل  2نتایج آزمایش سارا برای نمونههای نفتی در دما و فشار استاندارد
جدول  2بررسی ترکیبات قطبی در نمونههای نفتی
ترکیبات قطبی (رزین ،آستفالتن)

دیالکتریک ()ᵋ

ترکیبات ناقطبی ترکیبات قطبی(آروماتیک ،رزین ،آسفالتن)
کوه موند

5/16

94/84

35/64

2/853

سهراب

7/83

92/17

35/29

2/35

سروک

11/23

88/77

35/51

2/339

یاران

10/66

89/34

33/63

2/271

آسماری

17/55

82/45

28/05

2/221

منصوری

23/34

76/66

26/75

2/106

فهلیان

36/19

63/81

18/67

2/006

NH

گارده و همکاران
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ایــن غلظــت در فهلیــان بیشــتر از نمونــه نفتهــای

• تأثیر

یــاران کــه ترکیبــات قطبــی در آن بیشــتر از فهلیــان

الــف)  :3000-2800ایــن فرکانــس در بخش  OHبررســی

آســماری و منصــوری اســت کــه باعــث میشــود نمونــه

اســت در زیــر نمونــه نفتــی فهلیــان در ایــن فرکانــس
قــرار گیــرد .در نتیجــه وجــود  NHبــر  OHغلبــه میکنــد

آنــگاه فهلیــان باالتــر از نمونههایــی قــرار میگیــرد کــه

دور از انتظــار بــود.

• تأثیر – CHخارج صفحهای CH= ،و

N-H

پیوند  NHسه بازه فرکانسی دارد (شکل :)5
شــده است.

ب)  :1700-1550در ایــن فرکانــس چنــد پیونــد دیگــر

وجــود دارنــد کــه عبارتانــد از:

C-O،C=O، C=N،C=C

وN=O
≡CH

اگــر قــرار بــر بررســی دیالکتریــک از طریــق خــواص

بــا مقایســه نتایــج دو آزمایــش میتــوان فهمیــد کــه

قطبیــت باشــد ایــن اصــل متوجــه بیــان میشــود کــه

مربــوط بــه پیونــد  CHاســت ،هــر چــه غلظــت  CHباالتــر

ترکیبــات غیــر قطبــی غلبــه میکنــد .از طرفــی ،چــون

در فرکانــس بــاال (عــدد مــوج  )3000-2800کــه تنهــا
باشــد مقــدار دیالکتریــک کمتــر اســت .میتــوان ایــن

نتیجــه را از تأثیــر کــم بــودن خاصیــت قطبــی بــودن

پیونــد  CHبرداشــت کــرد .البتــه بایــد ایــن غلظــت را
بهصــورت میانگیــن در ایــن فرکانــس بررســی کــرد.

خــواص ترکیبــات قطبــی بــه مقــدار ناچیــزی بــر خــواص
نمونههــای مــورد آزمایــش از نــوع هیدروکربــور هســتند،

پــس پیونــد غیرقطبــی  C=Cزیــادی دارنــد ( بــا مقایســه
بــا آلکــن در فرکانســی  .)600-500از ایــن جهــت
میتــوان گفــت کــه مســتثنی بــودن فهلیــان ،ســروک

در فرکانــس پاییــن (عــدد مــوج  )900-600انتظــار

و یــاران بــه ایــن دلیــل اســتچرا کــه اگــر ایــن پیونــد

قطبــی ماننــد  C-Cl، C-S، N-H WAGو  S-ORو همچین،

نبودنــد میتــوان در ایــن فرکانــس رابطــه ای بیــن

مـیرود بــه همیــن صــورت باشــد .ولــی وجــود پیوندهــای

وجــود پیوندهــای غیرقطبــی  C=Cو  C≡Cفــراوان باعــث
میشــود کــه نتــوان در ایــن فرکانــس رابطــهای بیــن
غلظــت پیونــد و دیالکتریــک مــدل کــرد ( شــکل .)4

غیرقطبــی نبــود و یــا نمونههــای مــورد آزمایــش نفتــی
و دی الکتریــک یافــت.

N-H

ج)  :900-600ایــن فرکانــس در بخــش – CHبررســی

شــده اســت.
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• تأثیر CO

پیوند  C-Oدو بازه فرکانسی دارد (شکل :)6

الــف)  :1600-1500کــه در بخــش  NOبررســی شــده
اســت.

ب)  :1400-1000در ایــن بــازه فرکانــس بــه غیــر از 3

4000

نمونــه ســروک ،فهلیــان و یــاران ،بقیــه نمونههــا از رونــد
تغییــرات دیالکتریــک تبعیــت میکنــد .دلیــل مســتثنی

بــودن آن ســه نمونــه عبارتاســت از:

در ایــن بــازه فرکانــس پیوندهــای خیلــی
 C=S، C=N ،S=Oو  N=Oوجــود دارد.

مهــم CH ،CF،

گارده و همکاران
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از بیــن ایــن پیوندهــا ،میــزان غلظــت  CHبهدلیــل

• تأثیر پیوند C≡C

آلکــن ،آلکیــن و آلکــن بیشــتر اســت .از طرفــی چــون در

ایــن پیونــد در بــازه فرکانــس  2200-2190اســت

(بررســی در فرکانــس  )600-500میتــوان گفــت تفــاوت

پیونــد  C≡Nاســت .پیونــد  C≡Nقطبــی و پیونــد

بقیــه نمونههــا اســت .بــه همیــن دلیــل نمونــه نفــت

قبلــی ،ایــن بــازه از فرکانــس نیــز بــرای نمونههــای

C-O

بهدلیــل بــاال بــودن غلظــت  ،C≡Cپیوندهــای غیرقطبــی

فهلیــان آلــکان بیشــتری نســبت بــه آلکــن و آلکیــن اســت

(شــکل  .)7پیونــد دیگــری کــه در ایــن بــازه وجــود دارد
C≡C

غلظــت ترکیبــات قطبــی بــا غیرقطبــی کمتــر از تفــاوت

غیرقطبــی اســت .پــس انتظــار مـیرود کــه ماننــد نتایــج

فهلیــان دارای دیالکتریــک کمتــری نســبت بــه بقیــه

نفتــی دارای مســتثنی باشــد ،ولــی اینگونــه نیســت.

نمونههــا اســت ،ولــی در بررســی غلظــت پیونــد

غلظــت باالیــی دارد ،پــس نســبت بــه بقیــه نمونههــا
مســتثنی اســت .امــا نمونــه نفتــی یــاران دقیقـاً برعکــس

میکنــد .پــس نتیجــه همانگونــه کــه انتظــار مــیرود

مشــاهده میشــود کــه مقــدار آلــکان آن کمتــر از بقیــه

میــزان دیالکتریــک کاهــش مییابــد .اگــر تنهــا پیونــد

قطبــی بــا غیرقطبــی بیشــتر از بقیــه اســت .میتــوان

ایــن پیونــد رابطــه مســتقیم بــا میــزان دیالکتریــک دارد.

بهصــورت چشــمگیری بــر پیوندهــای قطبــی غلبــه

فهلیــان اســت .اگــر در فرکانس  600-500بررســی شــود،

اســت .بــه مفهــوم ســادهتر هرچــه پیونــد  C≡Cبیشــتر،

نمونههــا اســت .پــس میــزان تفــاوت غلظــت ترکیبــات

 C≡Nبــود ،میتــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه غلظــت

نتیجــه گرفــت کــه ایــن خاصیــت در ایــن نمونــه نســبت

• تأثیر پیوند S-H

بــه بقیــه بیشــتر اســت ولــی طبــق بررســی ســنجش

ایـن پیونـد بـرای ترکیـب مرکاپتانهـا میباشـد کـه یـک

دارای پیونــد  CHفــراوان اســت پــس دلیــل باالتــر بــودن

آن با دیالکتریک مسـتقیم باشـد ،چون این پیوند نسـبت

اســت.

برخوردار اسـت.

 FTIRمیــزان  C-Oپاییــن اســت .نمونــه نفتــی ســروک

ترکیـب بهشـدت قطبـی اسـت .انتظـار مـیرود کـه رابطه

نمونــه ســروک نســبت بــه بقیــه نمونههــا ایــن مــورد

بـه دیگـر پیوندهـا در نمونههـا از غلظـت بسـیار کمـی
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ترکیبــی دارای درصــد وزنــی  5بــه بــاال باشــد ،میتــوان

نشــان میدهــد شــکل  8چــرا کــه غلظــت ایــن پیونــد

گفــت کــه بیــش از نیمــی از ترکیبــات آن دارای گوگــرد

بــا بررســی ســنجش  CHSNOمیــزان گوگــرد در ایــن

گوگــرد بررســی شــود ،مشــاهده میگــردد کــه عــدد آن

در ایــن دو نفــت بیشــتر از بقیــه نمونههــا اســت .البتــه

دو نمونــه بیشــتر بــوده اســت .البتــه در حالــت کلــی

میباشــند [ .]17اگــر میــزان دیالکتریــک عنصــر
 3/5اســت کــه نســبت بــه دیگــر عناصــر بیشــتر خواهــد

میتــوان گفــت کــه رابطــه بیــن غلظــت پیونــد  S-Hو

بــود .البتــه مقــدار عــددی دیالکتریــک کربــن 12-15

سنجش عنصری

نمونههــا نمیتــوان نتیجــه کاملــی گرفــت .بــا بررســی

دیالکتریــک بهصــورت مســتقیم اســت.

همانطــور کــه در قبــل اشــاره شــد ،مهمتریــن

و اصلیتریــن پارامتــر بــرای تعییــن خصوصیــت
دیالکتریــک میــزان قطبیــت اســت .عنصــر کربــن و

هیــدروژن بحثــش جداســت چــرا کــه پایــه اصلــی ایجــاد

هیدروکربــن هســتند .هــر چــه مقــدار هیــدروژن کمتــر
باشــد ،نشــاندهنده وجــود پیوندهــای دوگانــه و سـهگانه

در ترکبیــات نفتــی اســت .هرچــه ایــن پیوندهــا بیشــتر

باشــد نفــت حالــت قطبیدگــی بیشــتری پیــدا میکنــد.

نتایــج عنصــری در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.
حــال بــرای اینکــه بتــوان از ایــن نتایــج اســتفاده کــرد

بهتــر اســت نســبت عناصــر را بــا هــم بررســی کــرد.
ایــن نســبتها در جــدول  4آورده شــده اســت .اگــر

اســت ولــی بــه دلیــل نزدیــک بــودن میــزان آن در

دیالکتریــک گوگــرد میتــوان گفــت کــه دیالکتریــک

نمونــه نفتــی کــوه مونــد بیشــترین میــزان را داراســت،

و بالعکــس نمونــه نفتــی فهلیــان کمتریــن میــزان اســت.
نمونههــای ســهراب ،یــاران ،منصــوری ،ســروک و

آســماری بهترتیــب بعــد از کــوه مونــد قــرار دارنــد .بــا

مقایســه ایــن نتایــج بــا نتایــج ســنجش دیالکتریــک
مشــاهده میشــود کــه نمونههــای منصــوری و یــاران

مســتثنی هســتند .در ایــن صــورت میتــوان گفــت
تأثیــر پارامتــر دیالکتریــک عناصــر بــر دیالکتریــک

ترکیــب در غلظتهــای پاییــن کــم اســت و نمیتــوان

بهصــورت قطعــی نتیجهگیــری کــرد ولــی میتــوان در

بقیــه پارامترهــا آن را دخیــل کــرد.
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4000

3500

جدول  3بررسی سنجش elemental

درصد وزنی
فهلیان

منصوری

آسماری

یاران

سروک

سهراب

کوه موند

10/63

9/67

10/16

9/81

10/1

9/07

8/71

H

85/16

84/66

83/64

84/63

84/16

83/61

82/22

C

0/34

1/19

2/46

1/71

1/48

2/34

2/19

N

2/52

1/25

1/55

0/36

1/09

0/85

2/21

O

1/35

3/23

2/19

3/49

3/17

4/13

5/67

S

100

100

100

100

100

100

100

جدول  4بررسی نسبتهای  C/H، O/S، O/Nو  N/Hدر نمونههای نفتی
نمونه

دی الکتریک

نسبت C/H

نسبت O/S

نسبت O/N

نسبت N/S

کوه موند

2/853

9/439

0/213

0/55

0/38

سهراب

2/350

9/218

0/20

0/36

0/56

سروک

2/339

8/332

0/34

0/75

0/46

یاران

2/271

8/620

0/10

0/21

0/48

آسماری

2/221

8/232

0/70

0/63

1/12

منصوری

2/106

8/750

0/38

1/05

0/36

فهلیان

2/006

8/011

1/86

7/41

0/25
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سنجش کروماتوگرافی گازی

همانطــور کــه در قبــل اشــاره شــد ،ایــن آزمایــش میــزان

درصــد وجــود اتــم کربــن در نمونههــای نفتــی را نشــان
میدهــد .دلیــل انجــام ایــن آزمایــش تأثیــر تعــداد عــدد

کربنهــا در نمونههــای نفتــی اســت .قابــل ذکــر ایــن
کــه هرچــه میــزان عــدد کربــن در یــک ترکیــب بیشــتر
باشــد آن نمونــه نفتــی ســنگینتر و دارای  APIکمتــری
اســت و بدیهــی اســت کــه عــدد کربــن بــاال نشــاندهنده

مولکــول بــزرگ کربنــی اســت .در شــکل  9نتایــج
کروماتوگرافــی گازی نمونههــا مشــاهده میشــود.

شماره  ،120آذر و دی  ،1400صفحه 77-89

خاصیــت الکترونگاتیــوی بیــن نیتــروژن و اکســیژن اســت

کــه بــا افزایــش عناصــر دارای الکترونگاتیــوی بیشــتر در
نمونههــا مقــدار ایــن خاصیــت (دیالکتریــک) بیشــتر

خواهــد شــد .در ایــن حالــت ،اگــر امــواج مایکروویــو بــه
نمونههــا تابیــده شــود انتظــار مــیرود کــه نمونههــای

نفــت ســنگین نســبت بــه نمونههــای نفــت ســبک زودتــر
واکنــش نشــان میدهنــد و ســریعاً گــرم میشــوند و
البتــه دیرترگرمــای خــود را از دســت خواهنــد داد .در

مــورد پیوندهــای موجــود در نفــت میتــوان رابطــهای
بیــن آنهــا بــا دیالکتریــک یافــت .پیوندهــای
،NH ،CN

و

SH

OH

در نمونههــا رابطــه مســتقیمی بــا

دیالکتریــک دارنــد .هرچــه غلظــت ایــن پیوندهــا بیشــتر

نتیجهگیری

در کل میتــوان گفــت کــه دیالکتریــک نمونههــای

نفتــی بســتگی بــه تعــداد وجــود مولکولهــای بــزرگ
و خاصیــت قطبیدگــی آن ترکیــب دارد .هرچــه ایــن دو
پارامتــر در نمونههــا بیشــتر باشــد ،قطعــاً دیالکتریــک

آن نمونــه بیشــتر اســت و در مقابــل ،امــواج مایکروویــو

بــرروی آنهــا بیشــتر تأثیــر میگــذارد .هرچــه عــدد
کربــن یــک ترکیــب بیشــتر باشــد آن مولکــول بزرگتــر

خواهــد بــود .در نتیجــه دی الکتریــک آن بیشــتر خواهــد
شــد .وجــود گوگــرد در نفــت ،تعیینکننــده خاصیــت
دیالکتریــک اســت .هرچــه نســبت  C/Hبیشــتر باشــد

وجــود ترکیبــات آلکنــی و آلکینــی بیشــتر و آنــگاه
خاصیــت دیالکتریــک نیــز بــه مراتــب بیشــتر خواهــد
شــد .هــر چــه نســبت  N/Oبیشــتر شــود مقــدار خاصیــت

دیالکتریــک کمتــر میشــود .دلیــل ایــن امــر تفــاوت در

باشــد ،دیالکتریــک نیــز بیشــتر میشــود .البتــه بعضــی

پیوندهــا باعــث کاهــش مقــدار خاصیــت دیالکتریــک

خواهــد شــد .ایــن پیوندهــا عبارتانــد از CH ،CO :و
 .C≡Cدلیــل ایــن ارتبــاط ،خاصیــت الکترونگاتیــوی و

همچنیــن ایجــاد شــدن قطبیــت در مولکولهــا اســت.

ترکیبــات آروماتیــک ،رزیــن و آســفالتین جــزو ترکیبــات
قطبــی و ترکیبــات اشــباع جــزو ترکیبــات ناقطبــی

هســتند .هــر چــه در نمونههــا ترکیبــات آســفالتن و
رزیــن بیشــتر باشــد آن ترکیــب دارای قطبیــت بــاال و

در نتیجــه دارای خاصیــت دیالکتریکــی بیشــتر خواهــد
بــود .البتــه ترکیبــات آروماتیــک قطبــی هســتند ولــی نــه

بــه میــزان آســفالتن و رزیــن ،ولــی اگــر غلظــت ترکیبــات
رزیــن و آســفالتن در نمونههــا یکســان باشــد ،آنــگاه

ترکیبــات آروماتیــک دخیــل میگــردد ،ولــی اولویــت بــا
ترکیبــات رزیــن و آســفالتن اســت.

شکل  9نتایج سنجش کروماتوگرافی گازی برای نمونههای نفتی در دما و فشار استاندارد
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Introduction
The production process from heavy and super heavy
oil tanks due to their properties (high viscosity, high
sulfur content, containing heavy metals) is not only
very difficult and complex to extract and transport,
but also its price in world markets is much lower than
crude oil. The main problems of heavy and super heavy
oil tanks can be high viscosity, high ratio of carbon
to hydrogen, emulsification and organic sediments.
Iran's light oil reservoirs are in the second half of
their life and are facing a decrease in production,
but despite the country's heavy and super heavy oil
reservoirs, due to the lack of effective technology to
enter Iran, these reservoirs either remain potentially or
with high efficiency. Low (with old technologies) are
exploited. However, the need for extensive research
in the field of heavy and super heavy oil, especially
the use of effective processes with high efficiency,
is needed. Therefore, reducing viscosity, improving
the quality of heavy crude oil, reducing asphaltene
deposits and removing stable oil and water emulsions
can be important in the production of heavy and super
heavy oil reservoirs. One of the ways to improve
the oil quality of oil tanks is the use of microwaves
[1-5]. The aim of this study was to determine the
microwave absorption potential of several samples
of Asmari, Sarvak, Sohrab, Fahlian, Kuhmond,
Mansouri and Yaran crude oil. For this purpose, after
determining some properties of crude oils such as
SARA compounds, CHSNO elements as well as bonds
and bands in crude oil by FTIR tests to determine and
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analyze the absorption of electromagnetic waves by
these oils. In fact, the amount and type of compounds
as well as the functional groups in oil, and their effect
on the dielectric properties of oil were evaluated. The
results of this study can be used to investigate any
type of crude oil sample in terms of the absorption of
electromagnetic waves before applying these waves in
order to affect them on crude oil.
Materials and Methods
In the experiments, samples of Asmari, Sarvak,
Sohrab, Fahlian, Kuhmund, Mansouri and Yaran Iran
oils have been used. SARA analysis is carried out by
ASTM D4294, ASTM D6560 and IP 143 standard
methods. This analysis has been tested in the rock and
fluid properties section of Tehran Petroleum Industry
Research Institute. Dielectric properties analysis is
based on ASTM D150 standard. The E8364A analyzer
network device was used to calculate the dielectric
value. This device is capable of generating frequencies
between 45 MHz to 18 GHz. All bands related to
asphaltene fractions are determined by FTIR. This
analysis is performed using the standard method of
ASTM D6348, and it is measured by FT-IR VERTX70.
Elemental analysis is using the standard methods of
ASTM D4194 and ASTM D5291, and its purpose is
to help analyze the FTIR test to better identify and
investigate the concentration of organic compounds.
Carbon fractions of crude oil were analyzed using Gas
chromatography (ASTM D2887).Carbon compounds
were measured by GC-Sim Dis Agilent-7890A model.
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Results and Discussion
In general, it can be said that the dielectric of oil
samples depends on the number of large molecules
and the polarization properties of the compound. The
higher these two parameters are in the samples, the
higher the dielectric of the sample is, and the more it is
affected by microwave waves. The higher the carbon
number of a compound is, the larger the molecule is.
As a result, its dielectric will be higher. The presence
of sulfur in oil determines the dielectric property. The
higher the C/H ratio is, the greater the presence of
alkene and alkyne compounds is, and then the greater
the dielectric property is. The higher the N/O ratio is,
the lower the value of the dielectric property is. The
reason for this is the difference in electronegativity
between nitrogen and oxygen, which will increase with
the increase in elements with more electronegativity in
the samples. In this case, if microwaves are emitted to
the samples, it is expected that the heavy oil samples
will react sooner than the light oil samples, and they
will heat up quickly, and of course lose their heat later.
In the case of bonds in crude oil, a relationship can be
found between them and the dielectric. The OH, NH,
CN and SH bonds in the samples are directly related
to the dielectric. The higher the concentration of these
bonds is, the higher the dielectric is. Of course, some
bonds will reduce the amount of dielectric property.
These bonds are CH, CO and C≡C. The reason
for this connection is the electronegativity and the
polarity of the molecules. Aromatic compounds, resin
and asphaltene are polar compounds, and saturated
compounds are non-polar compounds. The higher the
asphaltene and resin compositions in the samples are,
the higher the polarity of the composition is, and the
higher the dielectric properties is. Of course, aromatic
compounds are polar, but not as much as asphaltene and
resin. But if the concentration of resin and asphaltene

compounds in the samples is the same, then aromatic
compounds are involved. But priority is given to resin
and asphaltene compounds.
Conclusions
In general, it can be said that the dielectric of oil
samples depends on the number of large molecules
and the polarization properties of the compound. The
higher these two parameters are in the samples, the
higher the dielectric of the sample is, and the more
it is affected by microwave waves. In this case, if
microwaves are emitted to the samples, it is expected
that the heavy oil samples will react faster than the
light oil samples and will heat up quickly. Of course,
they will lose their heat later.
Nomenclatures
FTIR: Fourier-transform infrared spectroscopy
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