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بهینهســازی جداســازی آســفالتین از باقیمانــده
بــرج تقطیــر در خــأ بــا اســتفاده از اســتخراج
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 -1مهندسي فرايند ،شركت پااليش نفت شازند ،اراك ،ايران
 -2گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
 -3گروه مهندسي شيمي ،شركت اكسيرپويان ،اراك ،ایران
تاريخ دريافت1400/11/19 :

تاريخ پذيرش1401/03/22 :

چكيده
در ایــن پژوهــش ،بهينهســازي فرآينــد جداســازی آســفالتین از باقیمانــده بــرج تقطیــر خــأ بــا اســتفاده از حاللهــای صنعتــی نرمــال
پنتــان ،هگــزان و هپتــان انجــام شــده اســت .از طراحــی مرکــب مرکــزی بــهعنــوان یکــی از روشهــای طراحــی آزمایــش سطح-پاســخ،
بــرای بهینهســازی فرآینــد اســتفاده شــده اســت .درصــد وزنــی آســفالتین باقيمانــده و درصــد بازدهــی نفــت آســفالتینزدایی شــده
تحــت شــرایط بهینــه اقتصــادی (حــال نرمــال هگــزان ،نســبت حــال بــه خــوراک برابــر بــا  5/9 mL/gو دمــای اســتخراج  )25 °Cبــه
ترتیــب  0/447و  %48حاصــل شــدند .تحليــل نتايــج نشــان داد کــه مــدل درجــه دوم پاســخ بــرای پارامترهــای مــورد مطالعــه قابــل
قبــول اســت و مطابقــت زیــادی بیــن مــدل رياضــي و دادههــای آزمایشــگاهی وجــود دارد .بهعــاوه ،طبــق آنالیــز واریانــس ،دمــای
اســتخراج و برهمکنــش درجــه دوم پارامتــر نســبت حــال بــه خــوراک ،تأثیــر چشــمگیری بــر درصــد وزنــی آســفالتین دارنــد .عــاوه
بــر ايــن ،نتایــج نشــان داد کــه رویکــرد معرفیشــده یــک روش کارآمــد و اقتصــادی بــرای افزایــش ظرفیــت واحــد شکســت کاتالیســتی
باقیماندههــا و تولیــد قیــر مرغــوب میباشــد.

كلمــات كليــدي :آســفالتینزدایی توســط حــال ،باقیمانــده بــرج تقطیــر خــأ ،بهینهســازی ،حاللهــای

صنعتــی ،قیــر.

مقدمه
قوانیــن زیســتمحیطــی و بحــران انــرژی ،کشــورهای
تولیــد کننــده فرآوردههــای نفتــی را بــه بهبــود کیفیــت
باقیماندههــای ســنگین پاالیشــگاهی ملــزم ســاخته

اســت .ایــران نیــز بــا توجــه بــه حجــم زیــاد باقیماندههــای
ســنگین ،واحدهــای بهبــود کیفیــت ایــن فرآوردههــا را
*مسؤول مكاتبات
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شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2022.4733.3125( :

توســعه داده اســت .از فرآیندهــای رایــج بهبــود کیفیــت،

فرآیندهــای کاتالیســتی هســتند ،امــا بــه دلیــل وجــود
آســفالتین ،فلــزات ســنگین ،گوگــرد و نیتــروژن ،الزم

اســت کــه میــزان ایــن ترکیبــات بــه حــد قابــل قبولــی

کاهــش یابــد .رســوب آســفالتین باعــث ایجــاد کک در
مبدلهــای حرارتــی ،ســتونهای تقطیــر ،گرفتگــی

فیلترهــا و همچنیــن باعــث غیرفعــال شــدن ســطح
کاتالیســت میشــود .بهمنظــور جلوگیــری از رســوب
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آســفالتین در تجهیــزات فرآینــدی ،الزم اســت قبــل از

و مایکروســکوپی ،ســاختار آســفالتین را بــه شــکل فرمــول

پاالیشــگاهی ،آســفالتین موجــود در آن را بــا روشهــای

طیفســنجی جرمــی تفکیــک بــاال چیــزی نزدیــک بــه

ورود تــهمانــده بــرج تقطیــر در خــأ ( )VBبــه واحدهــای
مختلــف ،تــا حــد مطلــوب كاهــش داد ،کــه یکــی از

ايــن روشهــا فرآینــد آســفالتین زدائــی بــا حاللهــای

فرضــی  C74H87NS2Oپیشــنهاد کــرد [ .]7بررسـیها توســط

 7200مولکــول مختلــف را در ترکیــب آســفالتین نشــان
دادهانــد [.]8

پارافینــی )SDA( 1میباشــد .محصــول ایــن فرآینــد،

فرآینــد اســتخراج آســفالتین بــا حــال بــه عنــوان یــک

بــا حضــور هیــدروژن یــا بــدون آن اســت [.]1

تولیــد نفــت کــوره بــا آلودگــی کاهــش یافتــه محســوب

خــوراک واحدهــای روغنســازی و شكســت کاتالیســتی

فنــاوری توســعه ای در زمینــه حذف یــا به حداقل رســاندن

بــر اســاس آنالیــز ســارا ،ترکیبــات شــیمیایی در نفــت خــام

مــی گــردد .همچنیــن ،اســتفاده از ایــن فنــاوری به واســطه

بــه چهــار گــروه اصلــی تقســیم میشــوند کــه عبارتنــد از:

حــذف محصــوالت ســنگین باقیمانــده تقطیــری از جملــه،

( )Rو آســفالتین ( .]2[ )Aکلمــه آســفالتین اولیــن بــار

بــه حداقــل رســاندن برشهــای میــان تقطیــری افزودنــی

ترکیبــات اشــباع ( ،)Sترکیبــات آروماتیکــي ( ،)Aرزینهــا

باقیمانــده بــرج تقطیــر خــأ طــی فرآینــد اختــاط ،ضمــن
3

توســط بوســینگالت بــکار گرفتــه شــد .بوســینگالت در

از جملــه نفــت ســفید ،منتــج بــه تولیــد نفــت کــوره بــا

کــرد ،کــه در الــکل نامحلــول و در ترپنتیــن 2محلــول

تقطیــر در خــأ شــامل محصــوالت بــا ارزشــی هســتند.

بررســی آســفالت شــرق فرانســه و پــرو بــه اجزایــی برخــورد

بودنــد و شــباهت زیــادی نیــز بــه آســفالت داشــتند ،کــه

آســفالتین نامیــده شــدند [ .]3آســفالتین یــک ســیال

نفتــی را ،مطابــق گفتــه نلنســتین میتــوان بهعنــوان

بخــش غیرقابلحــل در هیدروکربنهــای پارافینــی دارای

کیفیــت بــاال میشــود [ .]۹-۱۱محصــوالت پایینــی بــرج

بــا انجــام عملیاتــی بــر روی ایــن بــرش از بــرج تقطیــر،
جریانــی از محصــوالت اولیــه شــامل آســفالت (آســفالتین،

رزینهــای نــرم و ســخت) و نفــت آســفالتینزدایی شــده

4

( ،)DAOرا شــامل میشــود [ .]۱۲در روش آســفالتین

نقطــه جــوش پاییــن ،امــا قابلحــل در تتراکلریــد کربــن و

زدایــی بــا حــال ،حاللهــای هیدروکربنــی ســبك ،در

بخــش نامحلــول در حاللهــاي پارافينــي ســبك مثــل

بــا خــوراک باقیمانــده (حــاوي آســفالتين) قــرار میگیــرد.

بنــزن تعریــف نمــود .بعدهــا فایفــر ،آســفالتین را بهعنــوان
نرمــال هپتــان امــا محلــول در حاللهــاي آروماتيكــي

صــورت نيــاز در ابتــدا متراکــم شــده و ســپس در تمــاس
فــاز ســبک شــامل نفــت آســفالتین زدایــی شــده و فــاز

مثــل تولوئــن تعریــف نمــود [ .]4آســفالتینها جامدهایــی

ســنگینتر کــه از پاییــن ســتون قابــل حصــول اســت،

کــه نقطــه ذوب معینــی ندارنــد .خــواص (وزن مولکولــی،

بایــد حــال مــورد اســتفاده بازیابــی گــردد ،ازایـنرو هریک

شــکننده بــا رنــگ قهــوهای تیــره متمایــل به ســیاه هســتند

شــامل ترکیبــات آســفالتي میباشــد .در مرحلــه نهایــی

قطبیــت و آروماتیســیته) آســفالتین رســوب شــده ،بــه

از جریانهــا بهطــور جداگانــه بــه ســتون بازیابــی حــال

[ .]5پیچیدگیهــای ایــن جــزء نفتــی باعــث شــده تــا

هــدف از پژوهــش حاضــر ،افزایــش ظرفیــت خــوراک واحد

باشــد .میــزان آســفالتین موجــود در مخــازن نفتــی از  0/1تا

شــرکت پاالیــش نفــت شــازند بــوده و چنانچــه بتــوان

گــزارش شــده اســت [ .]6وزن مولکولی متعــارف مونومرهای
آســفالتین عمومــاً در محــدوده بیــن 2000-500 g/mol

بخشهــای پاالیشــگاه تولیــد کــرد ،میتــوان از میــزان

طــول زنجیــر نرمــال آلــکان رســوبدهنده بســتگی دارد

فرســتاده میشــوند [.]۱۲

ویژگیهــای آســفالتین از نفتهــای خــام مختلــف متفــاوت

شکســت کاتالیســتی بسترســیال باقیماندههــا)RFCC( 5

 17درصــد وزنــی بــا چگالــی در حــدود -۱۲۰۰1100 kg/m3

خوراکــی بــا مشــخصات طراحــی واحــد  RFCCاز ســایر

اســت و انــدازه مونومرهــای آســفالتین در محــدوده -24 Å

 12قــرار دارد [ .]2یــن بــا اســتفاده از آنالیــز میکروســکوپی

1. Solvent Deasphalting
2. Turpentine
3. Cutter
4. Deasphalted Oil
5. Residual Fluid Catalytic Cracking

رضا عسگری و همکاران

بهینهسازی جداسازی آسفالتین ...

مصــرف باقیمانــده تصفیهشــده در خــوراک این واحد کاســته
و از ایــن بــرش جهــت تولیــد ســوخت کشــتیرانی و خــوراک

واحدهــای کک ســازی اســتفاده کــرد .ازآنجــا کــه فرآینــد
اســتخراج مایع-مایــع بــا اســتفاده از حاللهــای پارافینــی

ل مالحظــهاي در میــزان آســفالتن و فلــزات
کاهــش قابــ 
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اســتاندارد خــوراک واحــد  RFCCو اســتاندارد قیــر ۷۰-۶۰
بــه ترتیــب مقایســه شــد.

مواد و روشها
مواد

بوجــود مــي آورد ،ولــي بهطــور قابلمالحظــهای میــزان

مــاده اولیــه بــرای انجــام آزمایشهــا ،باقیمانــده ســنگین

کاهــش نمیدهــد ،لــذا انتظــار م ـیرود ایــن بــرش بتوانــد

شــازند اســت کــه مشــخصات آن در جــدول  1ارائهشــده

گوگــرد در بــرش نفــت آســفالتينزدايي شــده ( )DAOرا

حاصــل از تقطیــر در خــأ منطقــه الف فــاز یک پاالیشــگاه

بهعنــوان یــک بــرش بــا گوگــرد بــاال در مخلــوط خــوراک

اســت .همچنیــن مشــخصات حاللهــای مــورد اســتفاده

ايــن فرآينــد ،امــکان همزمــان تولیــد قیــر بــا مشــخصات

طراحی آزمایش

ایــن واحــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .همچنیــن بــا انجــام

اســتاندارد از باقیمانــده آســفالتينی وجــود خواهــد داشــت.

در جــدول  2بیــان گردیــده اســت.

طراحــي آزمایــش ( )DoEبــه سلســله آزمونهایــی اطــاق

در همیــن راســتا فرآینــد جداســازی اســتخراجی آســفالتین

میشــود کــه عوامــل مؤثــر بــر یــک فرآینــد و میــزان تأثیــر

مطالعــه قــرار گرفــت .بــ ه منظــور بررســی پارامترهــای

میتــوان بــه دو روش فاکتوریــل کامــل 1و فاکتوریــل جزئــی

مصرفــی و دمــای اســتخراج و یافتــن شــرایط بهینــه بــرای

روشهــای فاکتوریــل جزئــی هســتند .روش ســطح پاســخ

از باقیمانــده بــرج تقطیــر در خــأ پاالیشــگاه شــازند ،مــورد

آنهــا را مشــخص میکنــد [ .]13انــواع طــرح آزمایــش را
2

تأثیرگــذار بــر فرآینــد ،همچــون نــوع حــال ،مقــدار حــال

تقســیم کــرد .روش تاگوچــی و ســطح پاســخ ( )RSMجــزء

داشــتن کمتریــن مقــدار آســفالتین و بیشــینه بازدهــی ،از

(ترکیبــی از تکنیکهــای ریاضــی و آمــاری) دارای چهــار

نفــت آســفالتینزدایی شــده و قیــر تولیــدی بــا مشــخصات

صحــت مــدل و بهینهســازی میباشــد [.]14

روش طراحــی آزمایــش بهــره گرفتــه شــد .در پایــان کیفیت

مرحلــه :طراحــی آزمایشهــا ،پــردازش مــدل ،بررســی

جدول  ۱مشخصات تهمانده برج تقطیر در خأل پاالیشگاه شازند
مشخصات

مقدار

روش استاندارد

چگالی ( )Sp.Grدر )g/cm3( 15/56 °C

۱

]۲۹[4052 ASTM D

گرانروی در )cSt( 100 °C

۳۶۰

]۳۰[ 445 ASTM D

آسفالتین ()%.wt

۶

]۳۱[ 614 UOP

کربن باقیمانده)%.wt( )CCR( 3

۲۰

]۳۲[ 189 ASTM D

کل گوگرد ()%.wt( )T.S

۴

]۳۳[ 4294 ASTM D

نیکل ()ppm

۳۵

]۳۴[ 800 UOP

وانادیوم ()ppm

۱۱۰

]۳۴[ 800 UOP

جدول  ۲مشخصات حاللهای صنعتی مصرفی
نوع حالل

فرمول مولکولی

جرم مولی ()g/mol

چگالی ()g/cm3

نقطهجوش ()°C

پاالیشگاه توليده كننده

پنتان

C5H12

۷۲/۱۵

۰/۶۲۶۰

۳۶/۱۰

کرمانشاه

هگزان

C6H14

۸۶/۱۸

۰/۶۵۵۰

۶۸/۷۳

شازند

هپتان

C7H16

۱۰۰/۲۱

۰/۶۷۹۵

۹۸/۴۲

تهران
1. General Factorial Design
2. Fractional Factorial Design
3. Conradson Carbon Residue
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مــدل درجــه  ۲بــرای فرآیندهــای صنعتــی مناســب اســت

(پاســخ) در نظــر گرفتــه شــد و عملکــرد فرآینــد اســتخراج

بــاال ،عملکــرد مناســب در تقریــب صحیــح از پاســخ و

اســتخراج (فشــار اتمســفری) و ســرعت هم زدن محلــول ،به

بهوســیله آنالیــز آن ارزیابــی شــد .در ایــنبیــن فشــار

و دارای نقــاط قوتــی همچــون انعطافپذیــری بســیار

جهــت عــدم امــکان تغییــر فشــار در شــرایط آزمایشــگاهی

ســهولت در تخمیــن زدن عاملهــای  βمیباشــد [.]15

بــا توجــه بــه مزیتهــای مــدل درجــه  ۲و همچنیــن

و دیگــری بــه دلیــل تأثیرگــذاری کمتــر ثابــت نگهداشــته

بررســی تأثیــر متغیرهــای ورودی بــر متغیرهــای خروجــی

شــدند .ســطوح پايیــن ،مرکــز و بــاالي هریــک از متغیرهــا

شــدند .ســه متغیــر وابســته بــه پارامترهــای بیبعــد تبدیــل

عملیاتــی بــودن اطالعــات ،از ایــن نــوع مــدل بــرای

بــر اســاس طراحــی مرکــب مرکــزی از روشهــای طراحــی

در فرآینــد اســتخراج اســتفاده شــد .در واقــع از آنجاییکــه

سطح-پاســخ ،بــه ترتیــب مقادیــر  ۰ ،-۱و  +۱تعریف شــدند.

شــرایط عملیاتــی ممکــن اســت بــا تغییــرات غیراصولــی

همــراه باشــد مــدل درجــه  ۲غیرخطــی قابلیــت توصیــف

بــرای محاســبات آمــاری ،متغیرهــای مســتقل انتخابشــده

آن را دارد .مــدل چندجملــهای درجــه  ۲را میتــوان بــه
شــکل رابطــه زیــر در نظــر گرفــت [:]16
n

بــه کدهــای بیبعــد تبدیــل شــدند ،کــه ایــن حالــت امــکان
مقایســه پارامترهــای مختلــف بــا ابعــاد متفــاوت را بــه مــا

n

(Y= β 0 + ∑βi x i + ∑βii x i2 + ∑βij x i x j + ∈ )1
i=1

i<j

میدهــد و ســبب کاهــش خطــا در مــدل چندجملــهای

i 1
=

میشــود .جــدول  3متغیرهــای وابســته و کدهــای

در ایــن معادلــه  Yپاســخ xi ،و  xjمتغیرهــای مســتقل،

استفادهشــده آنهــا در طراحــی مرکــب مرکــزی را نشــان

خطــی ،درجــه  ۲و برهمکنــش دوتايــي هســتند ϵ .هــم

مرکــزی از رابطــه  N=2k+2k+C0محاســبه میشــود کــه در

 β0عــدد ثابــت و  βi ،βiiو  βijبــه ترتیــب ضرایــب جمــات

میدهــد .تعــداد آزمایشهــا ( )Nبــرای طراحــی مرکــب

بهعنــوان خطــا در نظــر گرفتــه میشــود .ســه طــرح

آن  kتعــداد فاکتورهــا و  C0تعــداد نقــاط مرکــزی اســت کــه
معمــوالً  ۳در نظــر گرفتــه میشــود [ .]19بــر اســاس آنالیــز

پاســخ بــه کار مــیرود .هــر ســه روش فــوق بــر پایــه

فاکتوریــل ( ۶ ،)2kنقطــه محــوری ( )2kو  ۳نقطــه مرکــزی

کاربــردی مرکــب مرکــزی ( ،)CCDباکــس بنکــن ()BBD
و دهلــرت در بــرازش مــدل مرتبــه دوم در روش ســطح

آمــاری توســط نرمافــزار ،آزمایشهــا بایســتی در  ۸نقطــه

ترکیبــی از طرحهــای فاکتوریــل کامــل و فاکتوریــل

( )Cو درمجمــوع  ۱۷نقطــه انجــام گیــرد (جــدول .)4

جزئــی ســاختهشــدهاند [.]17

شرح آزمایش

در ایــن مطالعــه بــرای طراحــی ،مدلســازی ریاضــی و

مقــدار  ۲۰ gاز نمونــه (باقیمانــده بــرج تقطیــر در خــأ) را

Design-Expert software (version 13.0.1.0, Stat-Ease

بــه یــک بشــر بــا حجــم  ۵۰۰ mLاضافــه میکنیــم و

بهینهســازی از نرمافــزار طراحــی آزمایــش

بــا نســبتهای مختلــف ( )۵-۱۵ mL/gاز حــال ()C5-C7

 )Inc., USAبهــره گرفتیــم [ .]18متغیرهــای مســتقل

ســپس بــه مــدت یــک ســاعت نمونههــا را بهمنظــور

( )X2و دمــای اســتخراج ( .)X3درصــد وزنــی آســفالتین در

اتمســفر و دماهــای متفــاوت ( )1۵-3۵ °Cقــرار میدهیــم.

عبارتنــد از :نــوع حــال ( ،)X1نســبت حــال بــه خــوراک

یکنواخــت شــدن بــر روی همــزن مغناطیســی در فشــار

نمونــه آســفالتينزدايي شــده ( )Yبهعنــوان پارامتــر وابســته

جدول  ۳متغیرهای مستقل و مقادیر کد آنها در طراحی مرکب مرکزی
مقادیر کد شده

نماد

پارامتر

واحد

X1

نوع حالل

-

C5

X2

نسبت حالل به خوراک

mL/g

۵

۱۰

X3

دمای استخراج

۱۵

۲۵

°C

-۱

۰

+۱

C6

C7

۱۵
۳۵

رضا عسگری و همکاران
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جدول  ۴طراحی ماتریکس آزمایشگاهی جهت بهینهسازی
استاندارد

آزمایش

نوع

پارامترهای مستقل
نوع حالل

نسبت حالل به خوراک

پاسخ
دمای استخراج درصد وزنی آسفالتین باقيمانده

۱

۷

C5

۵

۱۵

۱/۱۰

۲

۲

C7

۵

۱۵

۱/۷۹

۳

۹

C5

۱۵

۱۵

۱/۲۲

۴

۱۷

C7

۱۵

۱۵

۱/۹۶

۵

۱۲

C5

۵

۳۵

۰/۷۶

۶

۸

C7

۵

۳۵

۱/۱۵

۷

۱۳

C5

۱۵

۳۵

۰/۱۶

۸

۱۵

C7

۱۵

۳۵

۰/۴۰

۹

۱۴

C5

۱۰

۲۵

۰/۲۱

۱۰

۶

C7

۱۰

۲۵

۰/۵۲

۱۱

۱

C6

۵

۲۵

۱/۳۱

۱۲

۳

C6

۱۵

۲۵

۰/۵۳

۱۳

۵

C6

۱۰

۱۵

۰/۹۵

۱۴

۴

C6

۱۰

۳۵

۰/۲۹

۱۵

۱۰

C6

۱۰

۲۵

۰/۳۹

۱۶

۱۶

C6

۱۰

۲۵

۰/۳۹

۱۷

۱۱

C6

۱۰

۲۵

۰/۳۹

فاکتوریل

محوری

مرکزی

ســپس محلــول را درون قیــف جداکننــده ریختــه کــه

بعــد از گذشــت یــک ســاعت دو فــاز حالل-روغــن
( )DAOو حالل-آســفالتين ( )Pitchبــه وجــود میآینــد

کــه براســاس اختــاف چگالــی از هــم جــدا میشــوند.
ســپس جداســازی حــال از هــر دو فــاز بــا افزایــش دمــا

انجــام میگیــرد .در مرحلــه بعــد بــر روی نفــت آســفالتین
زدایــی شــده جداســازی بــا تقطیــر در خــأ انجــام داده تــا

بــه نفــت آســفالتین زدایــی شــده نهایــی دســت یابیــم .در
آخــر بــه ترکیــب باقیمانــده آســفالتنی بــه دســت آمــده
از قيــف جداكننــده و تقطیــر در خــأ ،تــه مانــده بــرج
تقطیــر اضافــه کــرده تــا قیــر اســتاندارد حاصــل شــود.

در شــکل  1نمایــی از آزمایــش نمایــش دادهشــده اســت.
آنالیز نمونهها

بــرای اندازهگیــری مقــدار آســفالتین موجــود در نمونــه
از روش اســتاندارد  614 UOPاســتفاده شــد [ .]20مقــدار
 1 gاز نمونــه خــوراک را وزن کــرده و در داخــل ارلــن

مایــر ریختــه و بــه آن  ۲۵۰ mLحــال اضافــه میکنیــم

و آن را بــه مــدت  ۳۰-۵۰ sبــا همــزن مکانیکــی هــم زده
تــا مخلــوط کامــ ً
ا یکنواخــت گــردد .ســپس محتویــات
ارلــن را روی حمــام آب گــرم کــه دمــای آن در ۸۰ °C

تنظیمشــده قــرار میدهیــم و بــا یــک شــیب مالیمــی
دمــای محتویــات ظــرف را تــا نزدیــک نقطهجــوش حــال

افزایــش میدهیــم ،بهطوریکــه بــه مــدت  ۳ hدر ایــن
دمــا ثابــت نگــه داشــته شــود .بعــد از گذشــت مدتزمانــی

کوتــاه ،رســوبات تشکیلشــده آســفالتن مشــاهده میگــردد.

ســپس محلــول بهدس ـتآمده از فیلتــری بــا قطــر ۳۵ mm

(بــا قطــر روزنههــای  )۵ µmعبــور داده میشــود .رســوب

تشکیلشــده روی کاغــذ صافــی را بــا حــال تمیــز شستشــو

داده تــا در صــورت باقــی مانــدن هیدروکربنهــای اشــباع
ســنگین در خلــل و فــرج رســوب ،شســته شــده و از کاغــذ
صافــی عبــور کننــد .درنهایــت رســوب را در جــای تمیــز و
خشــک قــرار داده تــا رطوبــت آن از بیــن بــرود.
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شکل  ۱دیاگرام شماتیک تجهیزات آزمایشگاهی استخراج آسفالتین

وزن آســفالتین بــا کــم کــردن وزن ظــرف و فیلتــر از
مجمــوع وزن ظــرف ،فیلتــر و آســفالتین تهنشــین شــده

بــه دســت میآیــد .درصــد وزنــی آســفالتین توســط رابطه
زیــر محاســبه شــده اســت:

×100

()2

w g −w t
ws

نتایج و بحث
آنالیز طراحی آزمایش

در ابتــدا بــه تحليــل دادههاي مدلســازي مي پردازيــم .یک مدل
چندجمل ـهای درجــه دوم بــر اســاس روش حداقــل مربعــات

3

=
wt .%

بهمنظــور پیشبینــی پاســخ سیســتم و تخمیــن ضرایــب ،از
طریــق همبســتگی برهمکنشهــا میــان متغیرهــای فرآیندی

کــه در آن  wt ،wgو  wsبــه ترتیــب وزن ظرف+نمونه+فیلتر،

و پاســخ ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .معادلــه (( )3خروجــی

بــرای تعییــن میــزان باقیمانــده کربنــی کنرادســون،

بــرای درصــد وزنی آســفالتین محصــول نفت آســفالتین زدایی

(NORMALAB, model NMC 210,

= Y
+0.3712 + 0.0318X 1 − 0.2183X 2 − 0.4100X 3 −

وزن ظرف+فیلتــر و وزن نمونه میباشــند.

ترکیبــات گوگــردی و فلــزات نیــکل و وانادیــوم بــه ترتیــب
از دســتگاههای

method ASTM D 189)، (X-Ray Fluorescence Sulfur

نرمافــزار طراحــی آزمایــش) ،مــدل طراحــی مرکــب مرکــزی
شــده مرحلــه اســتخراج را ارائــه میدهــد:

− 0.1717 X 1X 2 + 0.0800X 1X 3 − 0.2050X 2 X 3 +

)Analyzer, model 87-1152, method ASTM D 4294

()3

 )method UOP 800اســتفاده شــده اســت.

حــال ،نســبت حــال بــه خــوراک ،دمــای اســتخراج و

+ 0.2073X 32

2
2

0.5073X

(XRF Spectroscopy, model PANalytical-Epsilon 3,

در ایــن معادلــه

بــرای اندازهگیــری چگالــی ،درجــه نفــوذ ،نقطــه

درصــد وزنــی آســفالتین هســتند .ضرایــب معادلــه ()۳

نرمشــدن ،کشــشپذیری ،اتــاف بــه دلیــل حــرارت
کاهــش نفــوذ پــس از حرارتدهــی ،نقطــه اشــتعال،
حاللیــت در کربــن دی ســولفید و تســت لکــه 1بــه ترتیــب
از روشهــای []21

،ASTM D 71

[]22

،ASTM D 5

[]25[ ،ASTM D 113 ]24[ ،ASTM D 36 ]23

ASTM

ASTM D 92، ASTM D 4 ]26[ ،ASTM D 6 ]25[ ،D 6

و  102 A.A.S.H.O.T2اســتفاده شــد.

X 3، X 2، X 1

و

Y

بــه ترتیــب نــوع

نشــان میدهنــد کــه متغیــر مســتقل دمــای اســتخراج
و برهمکنــش مرتبــه  ۲نســبت حــال بــه خــوراک

تأثیــر بيشــتري بــر روی درصــد وزنــی آســفالتین دارنــد.

نتایــج تحلیــل واریانــس مــدل درجــه دوم درصــد وزنــی
آســفالتین در جــدول  5ارائــه گردیــده اســت.

1. Spot Test
2. American Association of State Highway Officials
3. Least-Squares Method

رضا عسگری و همکاران

بهینهسازی جداسازی آسفالتین ...

135

جدول  ۵آنالیز واریانس برای پاسخ سطحترم های مدل چند جملهای مرتبه ۲
منبع

مقدار F

مقدار P

مدل

۹۵/۳۴

>۰/۰۰۰۱

X1

۶۱/۹۱

۰/۰۰۰۳

X2

۷۳/۸۳

۰/۰۰۰۴

X3

۳۹۵/۷۶

>۰/۰۰۰۱

X1X2

۱۱/۷۰

۰/۰۱۳۰

X1X3

۱۱/۲۴

۰/۰۱۴۱

X2X3

۷۳/۳۲

۰/۰۰۰۴

X 22

۱۵۰/۳۸

۰/۰۰۰۱

X 32

۲۵/۱۱

۰/۰۰۴۱

۰/۰۰۴۶

2

عدم برازش

۰/۰۰۰۰

کل اصالحیه

انحراف معیار

۰/۰۶۷۷

R2

میانگین

۰/۷۹۵۳

ضریب واریانس

۸/۵۱

خطی

برهم کنش

درجه 2
باقیمانده

1

خطای خالص

3

باقیمانده مجموع مربعات

7

مقادیــر  Fو  Pبــه ترتیــب  ۹۵/۳۴و  >۰/۰۰۰۱گــزارش

۴/۸۳

4

۰/۹۹۵۳
۰/۹۸۴۸

 R2تطبیقی

5

2

۰/۴۶۰۵

۰/۰۰۷۶

 Rپیش بینی شده

6

دقت کافی

۰/۹۰۴۷
۳۱/۶۱۴۵

و  R2adjبــرای مــدل بــه ترتیــب  ۰/۹۹۵۳و  ۰/۹۸۴۸بــه

گردیــد کــه نشــاندهنده معنــادار بــودن مــدل تطبيقــي

دســت آمــد و همچنیــن مقــدار  )۰/۹۰۴۷( R2Predبــه R2adj

تغییــرات پاســخ را میتــوان بــا مــدل رگرســیون شــرح

 ۱نزدیــک بــوده کــه نشــاندهنده تطابــق نتایــج مــدل

میباشــد .مقــدار بــاالی  Fنشــانگر آن اســت کــه بیشــترین

نزدیــک اســت .بنابرایــن ،مقــدار  R2بــرای معادلــه ( )۳بــه

داد [ .]27در ایــن مــدل جملههایــی کــه مقــدار  Pآنهــا

بــا مقادیــر تجربــی میباشــد [ .]28دقــت کافــی)AP( 7

بیشــتری دارنــد و در مقابــل جمالتــی کــه مقــدار  Pآن هــا

نســبت ( ۳۱/۶۱۴۵بزرگتــر از  )۴نشــانگر یــک ســیگنال

هســتند [ .]15بــا توجــه بــه جــدول  5تمامــی جملههــای

هدایتگــر فضــای طراحــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

کوچکتــر از  ۰/۰۵اســت ،در مــدل رگرســیون اهمیــت

بیشــتر از  ۰/۱۰۰۰باشــد ،پارامترهــای بیاهمیتــی در مــدل
خطــی ،درجــه دوم و برهمکنــش دارای چنیــن شــرایطی
هســتند .از طرفــی دمــای اســتخراج و برهمکنــش درجــه

دوم نســبت حــال بــه خــوراک دارای  P >۰/۰۰۰۱هســتند

کــه گویــای آن اســت کــه ایــن پارامترهــا بــرای مــدل
درصــد وزنــی آســفالتین داراي اهمیــت بيشــتري هســتند.

کیفیــت بــرازش مــدل توســط ضرایــب همگرایــی  R2و
 R2adjتعییــن میگــردد کــه بــه ترتیــب نشــاندهنده

میــزان نوســان در مقــدار پاســخ و کســری از نوســانات
پاســخ اســت کــه توســط مــدل تفســیر میشــوند.

R2

نســبت ســیگنال بــه نویــز را اندازهگیــری میکنــد کــه
مناســب اســت .بنابرایــن ،ایــن مــدل میتوانــد بهعنــوان

انحــراف معیــار )Std. Dev( 8اختــاف میــان دادههــای
پیشبینیشــده و تجربــی را نشــان میدهــد .مقــدار

پائیــن آن ( )۰/۰۶۷۷بهطــور معمــول بــرای یــک مــدل
مناســب میباشــد .ضریــب واریانــس )%.C.V( 9بهعنــوان
1. Residual
2. Lack of Fit
3. Pure Error
4. Cor Total
4. Adjusted
5. Predicted
6. Predicted Residual Sum of Squares
7. Adequate Precision
8. Standard Deviation
9. Coefficient of Variance
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نســبت خطــای اســتاندارد دادههــای تخمینــی بــه

( ۲ب) دادههــای مشــاهدهشــده دارای توزیــع نرمــال

کــه معیــاری از تکرارپذیــری مــدل اســت .مقــدار آن بــرای

مــدل چندجملـهای درجــه دوم بــرای پیشبینــی مقادیــر

میانگیــن مقــدار پاســخ مشــاهدهشــده تعریــف میشــود
یــک مــدل مناســب بایســتی کمتــر از  )۸/۵۱( ۱۰باشــد

[.]29

منحنــی مقادیــر احتمــال نرمــال باقیمانــده و دادههــای

پیشبینیشــده در شــکل  2نشــان دادهشــده اســت.
شــکل  2نشــان میدهــد کــه تطابــق خوبی میــان دادههای
واقعــی و مــدل وجــود دارد (شــکل ( ۲الــف)) .بنابــر شــکل

هســتند و الگــوی خــط راســت  y=xوجــود دارد .بنابرایــن،
درصــد وزنــی آســفالتین محصــول نفــت آســفالتین زدایــی
شــده اســتخراج مناســب میباشــد [ .]30همچنیــن از
شــکل ( ۲ج) مشــاهده میشــود کــه مقادیــر خطــا بــرای

همــه آزمایشهــا بهصــورت تصادفــی بــوده اســت یــا بــه

عبــارتدیگــر ،تولیــد خطــای یکســان در آزمایشهــا
مشــاهده نمیشــود [.]31

شکل ( ۲الف) مقادیر واقعی در برابر مقادیر پیش بینی شده( ،ب) نمودار احتمال نرمال و (ج) نمودار مقادیر خطا در هر آزمایش
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تأثیــر پارامترهــای عملیاتــی بــر روی عملکــرد فرآینــد

مســتقل آزمایشــگاهی بــر روی درصــد وزنــی آســفالتین

زمانــی کــه باقیماندههــای ســنگین ،تحــت فرآینــد

ســطح پاســخ از معادلــه ( )۳بــه دســت آمدنــد کــه در

جهــت مطلــوب کاهــش و برخــی دیگــر افزایــش مییابــد

شــکلها تأثیــر متغیرهــای فرآینــدی همچــون نــوع

اســتخراج خواهــد داشــت .از منحنیهــای دو بعــدی

بــر روی درصــد وزنــی آســفالتین محصــول اســتخراج را

شکل  3تأثیر نسبت حالل به خوراک بر روی درصد وزنی
آسفالتین (الف) پنتان( ،ب) هگزان و (ج) هپتان

شکل  4تأثیر دما بر روی درصد وزنی آسفالتین باقيمانده براي
حالل (الف) پنتان( ،ب) هگزان و (ج) هپتان

اســتخراج

محصــول اســتخراج شــده اســتفاده گردیــد .منحنیهــای

اســتخراج بــا حــال قــرار میگیــرد ،برخــی خــواص آن در

شــکلهای  ۴ ،۳و  ۵بــه تصویــر کشــیده شــدهاند .ایــن

کــه میــزان کاهــش یــا افزایــش بســتگی بــه شــرایط

حــال ،نســبت حــال بــه خــوراک و دمــای اســتخراج

(تــک فاکتــور) بــرای توصیــف گرافیکــی تأثیــر متغیرهــای

نشــان میدهنــد.
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یابــد ،ایــن متغیــر اصلــی طراحــی اســت کــه کیفیــت
روغــن استخراجشــده را بهبــود میبخشــد .در دمــای
ثابــت بــا افزایــش نســبت حالل بــه خــوراک ،میــزان روغن

استخراجشــده ،گرانــروی روغــن ،میــزان کربــن باقیمانــده،
فلــزات ،گوگــرد و نیتــروژن روغــن اســتحصالی افزایــش

مییابــد و در عــوض شــاخص گرانــروی و دانســیته

API

کاهــش مییابــد [ .]32در رســوب آســفالتین ،افزایــش

نســبت حــال بــه خــوراک موجــب انحــال رزیــن هــای

بیشــتر و همچنیــن افزایــش درصــد رســوب آســفالتین
مــی گــردد .افزایــش نســبت حــال بــه خــوراک ،باعــث

برهــم خــوردن تعــادل میــان ترکیبــات خــوراک و انحــال

بیشــتر رزینهــا در حــال مــی شــود .زیــرا بــا افزایــش
نســبت حــال ،نیــروی جاذبــه میــان حــال و رزیــن

بــه حــدی قــوی میگــردد کــه تعــادل جزئــی میــان
آســفالتین و رزیــن برهــم خــورده و ذرات آســفالتین آزاد

میگــردد .همیــن اتفــاق را میتــوان بــا پارامتــر حاللیــت

نیــز توجیــه کــرد زیــرا پارامتــر حاللیــت رزیــن بــه حــال
نزدیکتــر بــوده و بــا افزایــش میــزان حــال ،رزینهــای

بیشــتری از آســفالتین جــدا میشــود و در کل موجــب
افزایــش درصــد رســوب آســفالتین میگــردد [.]33

بــا افزایــش نســبت حــال ،درصــد وزنــی آســفالتین
تــا یــک مقــدار ،مطابــق بــا مرحلــه تهنشــینی کاهــش

مییابــد ،ســپس افزایــش مییابــد (شــکل  .)3شــکل 3

نشــان میدهــد کــه افزایــش نســبت حــال بــه خــوراک
تــا نقطــه بهینــه تأثیــر مثبتــی بــر روی فرآینــد میگــذارد

بهطوریکــه بــا افزایش این نســبت از  ۵ mL/gتا ۱۰ mL/g

درصــد وزنــی آســفالتین در مــورد حاللهــای پنتــان،

هگــزان و هپتــان در دمــای  ۲۵ °Cبــه ترتیــب از ،۰/۷۴۶
 ۱/۳۰۰و  ۱/۲۴۵تــا  ۰/۴۰۳ ،۰/۱۱۸و  ۰/۵۹۲کاهــش

شکل  5تأثیر برهمکنش متغیرها بر روی درصد وزنی آسفالتین
باقيمانده براي حالل (الف) پنتان( ،ب) هگزان و (ج) هپتان

یافتــه و ایــن مقادیــر در نســبت  ۱۵ mL/gبــه ترتیــب بــه

تأثیــر نســبت حــال بــه خــوراک بــر روی درصــد وزنــی

شــاهد همیــن مدعاســت کــه بــا افزایــش نســبت حــال

آســفالتین در نفــت آســفالتینزدایی شــده

انتخابپذیــری عمــل آســفالتین زدایــی بهطــور
قابلتوجهــی میتوانــد بــا افزایــش نســبت حــال بهبــود

 ۰/۵۲۰ ،۰/۵۰۶و  ۰/۹۵۵رســیدند .تحقیقــات انجــام شــده
بــه خــوراك ،پارامتــر حاللیــت کاهــش و میــزان رســوب
آســفالتین افزایــش یافتــه و در نتیجــه مقــدار آســفالتین

موجــود در نفــت آســفالتینزدایی شــده کاهــش مییابــد
[ 34و .]35

رضا عسگری و همکاران
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تأثیــر دمــا بــر روی درصــد وزنــی آســفالتین باقيمانــده در

کــردن روغــن افزایــش میدهنــد ،ایــن ظرفیــت عمومــاً

اثــر دمــای عملیــات بــر روی انتخابپذیــری اســتخراج،

بــه افزایــش دانســیته حــال شــده و ایــن خــود باعــث

نفــت آســفالتینزدایی شــده

باعــث تغییــر تــوان حــال میشــود .اگرچــه تأثیــر نــوع
خوراکهــا و حاللهــا ممکــن اســت قابلتوجــه باشــد
امــا دمــای عملیاتــی باالتــر منجــر بــه کاهــش کشــش

ســطحی حــال و قــدرت حاللیــت آن میشــود .بــرای

حــال و خــوراک دادهشــده بــا افزایــش دمــای عملیاتــی،
آســفالت نرمتــر و بیشــتر و بــازده روغــن آســفالتگیری

شــده کمتــر خواهــد شــد .هنگامیکــه بــه حــد فــوق

بحرانــی میرســیم ممکــن اســت تهنشــینی کامــل روغــن
صــورت گیــرد .درنتیجــه ،شــرایط بحرانــی حداکثــر دمــای
عملیاتــی ممکــن را بــرای یــک ســیال دادهشــده فراهــم

میکنــد .بهینــه کــردن انتخابپذیــری اســتخراج بــه
معنــی در نظــر گرفتــن گرادیــان دمــا اســت .درصورتیکــه

بــه حاللیــت برمیگــردد .درنتیجــه کاهــش دمــا منجــر
افزایــش بــازده روغــن آســفالتگیری شــده میشــود.
روابــط دما-حاللیــت بــرای برشهــای ســنگین نفــت

در حاللهــای پارافینــی ســبک برخــاف انتظــار عکــس

هــم میباشــد .چنانچــه خلــوص نفــت آســفالتینزدايي
شــده مدنظــر باشــد میتــوان بــا افزایــش دمــا خلــوص
آن را افزایــش داد امــا بایــد توجــه داشــت کــه افزایــش

دمــا ،کاهــش نفــت آســفالتین زدايــي شــده را نیــز بــه

همــراه دارد .بــرای جبــران کاهــش نفــت آســفالتینزدايي
شــده میتــوان نســبت حــال بــه خــوراک را افزایــش

داد .نتیجــه کلــی ایــن اســت کــه انتخابپذیــری بســیار
خوبــی ایجــاد شــده و جداســازی بیــن نفــت آســفالتین
زدايــي شــده و آســفالت تقویــت میشــود [.]38

نســبت حــال بــه خــوراک ثابــت باشــد ،بــا افزایــش

بنابــر شــکل  4افزایــش دمــای اســتخراج در محــدوده

باقیمانــده ،فلــزات ،گوگــرد و نیتــروژن کاهــش و دانســیته

بهطوریکــه بــا افزایــش دمــای اســتخراج از

افزایــش دمــای اســتخراج ،بــازده نفــت آســفالتینزدايي

حاللهــای پنتــان ،هگــزان و هپتــان در نســبت

افزایــش دمــای اســتخراج ،انتخابپذیــری افزایــش

 ۰/۹۴۰و  ۱/۳۵۰تــا  ۰/۴۰۳ ،۰/۱۱۸و

۰/۵۹۲

کاهــش مییابــد .علــت تغییــرات بســیار ناچیــز نفــت

اســتخراج از دمــای محیــط تــا  ۳۵ °Cرونــد نامحســوس

دمــا ،میــزان روغــن استخراجشــده ،گرانــروی ،کربــن

مطالعاتــی تأثیــر مثبتــی بــر روی فرآینــد میگــذارد
°C

 APIو شــاخص گرانــروی افزایــش مییابــد [ .]36بــا

 ۱۵تــا  ۲۵ °Cدرصــد وزنــی آســفالتین در خصــوص

شــده بــه مقــدار کمــی کاهــش مییابــد .از طرفــی بــا

حــال بــه خــوراک  ۱۰ mL/gبــه ترتیــب از ،۰/۶۷۶
mL/g

مییابــد ،درنتیجــه ناخالصــی نفــت بــدون آســفالتین نیــز

کاهــشیافتــه ،درحالیکــه بــا افزایــش بیشــتر دمــای

آســفالتینزدايي شــده بــا دمــا ایــن اســت کــه آلکانهــا
و هیدروکربنهــای اشباعشــده تقریبــاً مســتقل از دمــا

کاهشــی بــه ترتیــب تــا  ۰/۲۸۰ ،۰/۰۲۴و ۰/۲۵۰ °C

ادامــه مییابــد .در گزارشهــای موجــود نیــز مشــاهده

هســتند درنتیجــه ضرایــب اکتیویتــه آنهــا نیــز تقریبــاً

میشــود کــه بــا افزایــش دمــا درصــد رســوب آســفالتین

ضرایــب اکتیویتــه اینگونــه مخلوطهــا وجــود دارد کــه

موجــود در نفــت آســفالتینزدایی شــده کاهــش یافتــه

ایــن خــود نتیجــه وابســتگی بســیار کــم ضرایــب برهــم

کربــن از حــال نرمــال پنتــان تــا نرمــال هپتــان افزایــش

اجــزاء ســنگینتر مثــل آســفالتینها تــا حــدودی بــه

تأثیــر برهمکنــش متغیرهــا بــر روی درصــد وزنــی

مســتقل از دماســت .همچنیــن دادههــای تجربــی بــرای

افزایــش مییابــد .یــا بــه عبارتــی ،میــزان آســفالتین

تغییــرات بســیار ناچیــزی را بــا دمــا نشــان میدهــد و

کــه ایــن حداقــل میــزان آســفالتین بــا افزایــش تعــداد

كنــش دوتايــي هیدروکربنهــا بــه دماســت .امــا حاللیــت

مییابــد [.]39

دمــا وابســته اســت و ایــن وابســتگی نســبت عکــس

دارد [ .]37بهطورکلــی فاکتورهایــی کــه باعــث افزایــش

دانســیته حــال شــوند ،ظرفیــت حــال را بــرای حــل

آســفالتین باقيمانــده در نفــت آســفالتینزدایی شــده

رفتــار برهمکنشــی متغیرهــای مســتقل و اثــر همزمــان
آنهــا بــر روی میــزان درصــد وزنــی آســفالتین ،در
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مقاله پژوهشی

قالــب نمودارهــای س ـهبعدی (شــکل  )5نشــان دادهشــده

نقطهجــوش آنهــا افزایشیافتــه و باعــث حــل شــدن

آمدنــد کــه در شــکل  5بــه تصویــر کشــیده شــدهاند .در

آســفالتین کمتــری تشــکیل میشــود .بهطورکلــی

اســت .منحنیهــای ســطح پاســخ از معادلــه ( )۳به دســت

نمودارهــای ســهبعدی میــزان انحنــای ســطح بهعنــوان
معیــاری بــرای تعییــن شــدت برهمکنــش بیــن دو متغیــر

در نظــر گرفتــه میشــود .انحنــای بیشــتر یــک ســطح،
نشــاندهنده برهمکنــش شــدیدتر بیــن دو متغیــر

خواهــد بــود .منحنیهــای ســهبعدی نشــاندهنده یــک
برهمکنــش قــوی بیــن دمــای اســتخراج و نســبت حــال

بــه خــوراک ( )P =۰/۰۰۰۴هســتند.

نرمافــزار طراحــی آزمایــش میتوانــد شــرایط بهینــه

پارامترهــا بــرای رســیدن بــه کمتریــن میــزان درصــد
وزنــی آســفالتین در محصــول نفــت آســفالتینزدايي شــده

بــه عنــوان تابــع هــدف را ،تعییــن کنــد .بدینصــورت
کــه تمامــی متغیرهــا در حالــت بیــن محــدوده عملیاتــی

و مقــدار پاســخ در حالــت کمینــه قــرار دادهشــدهاند و
درصــد وزنــی آســفالتین محصــول اســتخراج ،بــا درجــه

مطلوبیــت  ۱بــه دســت میآیــد [ .]40درصــد وزنــی
آســفالتین بهینهشــده آمــاری بــرای حاللهــای نرمــال

پنتــان ،هگــزان و هپتــان بــه ترتیــب ۰/۱۰۷ ،۰/۰۰۲

و  ۰/۱۸۹در نســبت حــال بــه خــوراک  ۱۳ ،۱۰/۷و

ml/g

هرچــه حــال ســبکتر باشــد میــزان آســفالتین
جداشــده افزایــش مییابــد .مطالعــات صــورت گرفتــه
نیــز ایــن نتیجــه بهدســت آمــده را تاییــد میکننــد

کــه بــا افزایــش تعــداد کربنهــای نرمــال آلــکان و یــا
در واقــع افزایــش وزن مولکولــی آنهــا ،درصــد رســوب
آســفالتین کاهــش یافتــه و مقــدار آســفالتین موجــود در

نفــت آســفالتینزدایی شــده افزایــش مییابــد [.]44-41

در شــرایط بهینــه اقتصــادی کــه شــامل در نظــر گرفتــن

بهینهسازی و اعتبار سنجی آزمایشات

 ۱۱/۶و دمــای اســتخراج  ۳۴/۸ ،۲۸/۵و

بیشــتر آســفالتین در خــود شــده و درنتیجــه رســوب

°C

۳۵

بــه دســت آمــد (شــکل  .)6بهمنظــور تاییــد درســتی
مــدل پیشبینیشــده ،یــک آزمایــش دیگــر در شــرایط

بهینــه پیشــنهادی توســط نرمافــزار انجــام شــد و درصــد
وزنــی آســفالتین بهینــه آزمایشــگاهی در شــرایط مشــابه
عملیاتــی بــه ترتیــب  ۰/۱ ،۰/۰۰۲۴و  ۰/۲۱حاصــل شــد

کــه بــا خطــای  %۷ ،%۱۶و  %۱۰تطابــق خوبــی میــان داده
آزمایشــگاهی و مــدل آمــاری وجــود دارد.

همانطــور کــه از شــکل  6مشــاهده میشــود مقــدار

آســفالتین موجــود در نفــت آســفالتینزدایی شــده
استخراجشــده توســط نرمــال پنتــان از بقیــه کمتــر
اســت .مشــاهدات نشــان میدهــد کــه هرچقــدر
تعــداد اتمهــای کربــن نرمــال آلکانهــا بیشــتر باشــد

صرفهجویــی در مــواد شــیمیایی (كمينــه مقــدار نســبت

حــال بــه خــوراک) ،حداقــل مصــرف انــرژی (نزدیکتریــن

دمــا بــه محیــط) و همچنیــن تأمیــن کــردن شــرط حداقل

میــزان درصــد وزنــی آســفالتین در نفــت آســفالتینزدايي
شــده بــا توجــه بــه اســتاندارد خــوراک ورودی بــه واحــد
 )>۰/۵( RFCCمیباشــد؛ درصــد وزنــی آســفالتین بــرای

حاللهــای نرمــال پنتــان ،هگــزان و هپتــان بــه ترتیــب

 ۰/۴۴۷ ،۰/۴۵۱و  ۰/۵۸۴در نســبت حــال بــه خــوراک
 ۹/۵ ،۶/۵و  ۱۱ mL/gو دمــای اســتخراج ( ۲۵ °Cدمــای

محیــط) بــه دســت آمــد .از آنجــا کــه حــال نرمــال
هگــزان از محصــوالت پاالیشــگاه شــازند اســت ادامــه
تحقيــق بــا ایــن حــال پیــش بــرده شــده اســت.

تأمیــن الزامــات مشــخصات خــوراک ورودی بــه واحــد
شکســت کاتالیســتی باقیماندههــا و تولیــد قیــر بــا
اســتاندارد ۷۰-۶۰

مقــدار درصــد وزنــی آســفالتین در نفــت آســفالتینزدايي
شــده ،بهدس ـتآمده از حــال نرمــال هگــزان (در دمــای
 ۲۵ °Cو نســبت حــال بــه خــوراک  )۹/۵ mL/gبعــد از

اســتخراج ،متناســب بــا خــوراک واحــد  RFCCمیباشــد.

امــا بــرای اینکــه بقیــه مشــخصات ایــن محصول متناســب

بــا خــوراک  RFCCباشــد ،از تقطیــر در خــأ اســتفاده
کردهایــم ،کــه در ایــن مرحلــه جداســازی بازدهــی تولیــد
محصــول نفــت آســفالتینزدايي شــده از خــوراک تقطیــر

 %۹۰میباشــد و  %۱۰آن نیــز بــه باقیمانــده آســفالتنی
تبدیــل میگــردد.

بهینهسازی جداسازی آسفالتین ...
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شکل  6شرایط عملیاتی بهینه بر اساس تابع مطلوبیت (الف) پنتان( ،ب) هگزان و (ج) هپتان

بــا اســتفاده از تقطیــر در خــاء مشــاهده شــد کــه

تســت درجــه نفــوذ ،بقیــه تســتهای گرفتهشــده
کامــ ً
ا متناســب بــا قیــر  ۶۰-۷۰اســت (جــدول .)۷

کــه ایــن مشــکل را هــم میتــوان در مخــازن خــوراک این

نفتــی اســتفاده کــرد کــه در اینجــا از خــود باقیمانــده

مشــخصات نفــت آســفالتین زدایــی شــده متناســب بــا

خــوراک واحــد  RFCCاســت .بجــز درصــد وزنــی گوگــرد،
واحــد بــا اضافــه کــردن ترکیبــات کــم گوگــرد پاالیشــگاه

برطــرف نمــود .همچنیــن بازدهــی نفــت آســفالتينزدايي
شــده نهایــی بهدســتآمده  ٪۴۸میباشــد (جــدول .)۶

نتایــج تســتهای قیــر از باقیمانــده آســفالتينی حاصــل
از اســتخراج و تقطیــر در خــأ نشــان میدهــد بهجــز

بــرای حــل ایــن مشــکل میتــوان از برشهــای مختلــف
بــرج تقطیــر در خــأ اســتفاده شــد ،ایــن کار نهتنهــا
مشــکل درجــه نفــوذ قیــر تولیــدی را حــل میکنــد بلکــه

منجــر بــه کوچکترشــدن واحــد صنعتــی تولیــد نفــت

آســفالتزدايي شــده میشــود (شــکل .)۱
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مقایسه مشخصات نفت آسفالتین زدایی شده و خوراک RFCC

مشخصات

نفت آسفالتین زدایی شده بعد از استخراج

نفت آسفالتین زدایی شده بعد از تقطیر

خوراک RFCC

چگالی ()g/cm3

۰/۹۶۱۰

۰/۹۴۱۳

۰/۹۴۰۱

آسفالتین ()%.wt

۰/۴۴۷

>۰/۵

>۰/۵

کربن باقیمانده ()%.wt

۱۳/۶

>۱

۴/۴۵

گوگرد ()%.wt

۲/۹۵

۱/۹۵

۱/۰۱

نیکل ()ppm

۱۷

۵

۵/۹

وانادیوم ()ppm

۳۵

۷

۸/۷

جدول  ۷مقایسه مشخصات باقیمانده آسفالتینی و قیر استاندارد ۶۰-۷۰
اختالط باقیمانده آسفالتنی و

مشخصات

باقیمانده آسفالتنی

چگالی ()kg/m3

۱۰۴۵

۱۰۴۲

درجه نفوذ ()mm/10

۹

۲۲

نقطه نرم شدن ()°C

۵۹/۷

۵۹/۸

کششپذیری ()cms

۱۳۴

۱۵۰

قیر ۷۰-۶۰

VB %30

VB %50

VB %100

۱۰۳۶

۱۰۳۰

۱۰۱۰-۱۰۶۰

۳۳

۶۱

۶۰-۷۰

۵۷/۳

+

۱۰۰ min

اتالف به دلیل حرارت ()%.wt

-۰/۰۱۰۱

-۰/۰۱۲

-۰/۰۱۵

۰/۰۱۹

۰/۲ max

کاهش نفوذ پس از حرارتدهی ()%

۵/۳۷

۵/۸۲

۶/۷۰

۷/۸۵

۲۰ max

نقطه اشتعال ()°C

۳۵۵

۳۵۲

۳۴۶

۳۴۰

۲۵۰ min

حاللیت در کربن دی سولفید ()%.wt

۹۹/۸۶

۹۹/۸۲

۹۹/۸۰

۹۹/۷۵

۹۹/۵ min

تست لکه

-

-

-

-

Negative

+

۱۵۰

۵۵/۵

+

۱۵۰

۴۹-۵۶

بــرای رفــع مشــکل درجــه نفــوذ باقیمانــده آســفالتينی،

• درصــد وزنــی آســفالتین بهینهشــده آمــاری بــرای

در خــأ بــا باقیمانــده آســفالتينی اســتفاده شــد کــه

 ۰/۱۰۷ ،۰/۰۰۲و  ۰/۱۸۹در نســبت حــال بــه خــوراک

ابتــدا از اختــاط  ۳۰درصــد وزنــی باقیمانــده بــرج تقطیــر
عــدد درجــه نفــوذ قیــر بــه  ۲۲ mmافزایــش پیــدا کــرد،
ســپس اختــاط  ۶۰درصــد وزنــی و درنهایــت اختــاط

 ۱۰۰درصــد وزنــی باقیمانــده بــرج تقطیــر در خــأ بــا
باقیمانــده آســفالتينی تســت شــد کــه عــدد درجــه نفــوذ
قیــر بــه  ۶۱ mmافزایــش یافــت.

نتیجهگیری

در ایــن کار جداســازی آســفالتین از باقیمانــده بــرج

تقطیــر در خــأ بــا اســتفاده از حاللهــای صنعتــی

پنتــان ،هگــزان و هپتــان بررســی شــد کــه نتایــج زیــر
حاصــل شــد:

حاللهــای نرمــال پنتــان ،هگــزان و هپتــان بــه ترتیــب

 ۱۳ ،۱۰/۷و  ۱۱/۶ mL/gو دمــای اســتخراج ۳۴/۸ ،۲۸/۵
و  ۳۵ °Cبــه دســت آمــد.

• درصــد وزنــی آســفالتین باقيمانــده بهینــه آزمایشــگاهی
در شــرایط مشــابه عملیاتــی بــه ترتیــب ۰/۱ ،۰/۰۰۲۴

و  ۰/۲۱حاصــل شــد کــه بــا خطــای  %۷ ،%۱۶و %۱۰
تطابــق خوبــی میــان داده آزمایشــگاهی و مــدل آمــاری

وجــود دارد.

• مطالعــه آمــاری نشــان داد کــه مــدل درجــه دوم پاســخ

بــرای پارامترهــای مــورد مطالعــه قابلقبــول هســتند
( )P-value >۰/۰۰۰۱و مطابقــت زیــادی ()R =۰/۹۹۵۳
2

بیــن مــدل آمــاری (طراحــی آزمایــش) و دادههــای
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گوگــردی و فلــزات نیــکل و وانادیــوم بــه ترتیــب کمتــر

 طبــق آنالیــز، بهعــاوه.آزمایشــگاهی وجــود دارد

. میباشــدRFCC آمدنــد کــه متناســب بــا خــوراک واحــد

 تأثیــر چشــمگیری،پارامتــر نســبت حــال بــه خــوراک

 بــه دســت۷ ppm  و۵ ppm ، درصــد وزنــی۱/۹۵  و%۱ از

• از اختــاط باقیمانــده آســفالتينی بهدســتآمده بــا

 درصــد وزنــی باقیمانــده بــرج تقطیــر در100 نســبت
. حاصــل شــد60-70  قیــر اســتاندارد،خــأ
تشکر و قدردانی

 اداره،نویســندگان مقالــه از واحــد تحقیــق و توســعه

 دمــای اســتخراج و برهمکنــش درجــه دوم،واریانــس

.بــر درصــد وزنــی آســفالتین دارنــد

 درصــد وزنــی آســفالتین،• در شــرایط بهینــه اقتصــادی

 هگــزان و هپتــان بــه،بــرای حاللهــای نرمــال پنتــان
 در نســبت حــال بــه۰/۵۸۴  و۰/۴۴۷ ،۰/۴۵۱ ترتیــب

۲۵ °C  و دمــای اســتخراج۱۱ mL/g  و۹/۵ ،۶/۵ خــوراک
.(دمــای محیــط) بــه دســت آمــد

مهندســی فرآینــد و آزمایشــگاه شــرکت پاالیــش نفــت

• بــر روی نفــت آســفالتين زدايــي شــده حاصــل از

.انجــام ایــن پژوهــش بســیار سپاســگزارند

 ترکیبــات،گرفــت و میــزان باقیمانــده کربنــی کنرادســون

شــازند بــه دليــل تاميــن اعتبــار مالــي و همــکاری در

 تقطیــر در خــأ انجــام،اســتخراج حــال نرمــال هگــزان
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Introduction
Environmental laws and the energy crisis have
required petroleum producers to improve the quality
of refinery's heavy residues. Iran has also developed
quality improvement units for these products due to the
large volume of heavy waste. Catalytic processes are a
common quality improvement process. However, due
to asphaltene, heavy metals, sulfur, and nitrogen, it is
necessary to reduce the amount of these compounds to
an acceptable level [1]. Asphaltene deposition causes
coke in heat exchangers, distillation columns, and
clogged filters and deactivates the catalyst surface. In
order to prevent the deposition of asphaltene in process
equipment, it is necessary to extract the asphaltene in
the vacuum distillation tower (VB) before entering
the refinery units by different methods. One of these
methods is asphalting with paraffin solvents (SDA).
The product of this process is the feeding of lubrication
units and catalytic failure with or without hydrogen [2].
According to SARA's analysis, chemical compounds
in crude oil are divided into four main groups: saturated
compounds (S), aromatic compounds (A), resins (R),
and asphaltene (A)[3]. The word asphaltene was first
used by Bosingalt. In the study of asphalt in eastern
France and Peru, Bossingalt encountered insoluble
components in the alcohol and soluble in turpentine
and bore a strong resemblance to asphalt, called
asphaltene [4]. The bottom products of the vacuum
distillation tower include valuable products. Operating
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on this section of the distillation tower involves a flow
of primary products, including asphalt (asphaltene,
soft and hard resins) and de-asphalted oil (DAO) [5].
Materials and Methods
This study used solvents, such as C5H12, C6H14, and
C7H16. The raw material for the experiments is the
heavy residue from vacuum distillation at the Shazand
refinery, the characteristics of which are presented in
Table 1.
Table 1 The vacuum specifications of the distillation tower
in the vacuum of the Shazand refinery.
specifications

value

Standard method

Specific gravity(g/cm )

1

ASTM D 4052

Viscosity(cst)

360

ASTM D 445

Asphaltenes (Wt.%)

6

UOP 614

3

Conradson Carbon Resi20
due (Wt.%)

ASTM D 189

Total Sulfur (Wt.%)

4

ASTM D 4294

Nickel (ppm)

35

UOP 800

Vanadium (ppm)

110

UOP 800

Fig.1 represents the schematic diagram of solvent deasphalting from the vacuum bottom and the production
of high-quality bitumen. Design-Expert software
(version 13.0.1.0, Stat-Ease Inc., USA) was applied
for modeling and optimization. The parameters
(independent variables) used in this study were the
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type of solvent (x1) (C5-C7), solvent/feed volume ratio
(x2) (5-15 ml/g), the temperature of extraction (x3)(1535 °C). The weight percentage of asphaltene in the
DAO was considered the dependent factor (response).
Pressure and agitation speed were fixed to reduce the
number of variables and simplify the experimental
design. The BBD was applied for statistical calculations
and the selected independent variables were converted
into the dimensionless codified data.

Fig. 1 Schematic of the experimental procedure.

Results and Discussion
A quadratic polynomial model based on the leastsquares method was used to predict the system
response and estimate the coefficients by correlating
the interactions between the process variables and
the response. Eq.1 (output of experimental design
software) presents the central composite design model
for the weight percentage of asphaltene of the deasphalted degraded oil product of the extraction stage:
Y=+0.3712+0.0318X1-0.2183X2-0.4100X3-0.1717X1
X2+0.0800X1 X3-0.2050X2 X3+0.5073X22+0.2073X32
(1)
The above equation indicates that the independent
variable of extraction temperature and the order of
interaction of 2 times the ratio of solvent to feed has a
greater effect on the weight percentage of asphaltene.
Table 2 shows the analysis of variance (ANOVA)
data obtained from the DoE for solvent extraction
processes.
Table 2 Analysis of variance for response surface quadratic
model terms.
Variable

Value

Std. Dev.

0.0677

Variable
R

0.9953

C.V.%

0.85

R2Adj

0.9848

Lack of Fit

0.0076

2

R

2

Pred

Value

0.9047

F-value

95.34

Pure Error

0.000

P-value

<0.0001

Cor Total

4.83

According to Table 2, R2, R2Adj (adjusted), and
R2Pred (predicted) are close to one and the R2Pred
of 0.9047 is in reasonable agreement with the R2Adj
of 0.9848. High amounts of correlation coefficients
indicate that the regression model data are properly
fitted to the experimental ones. The adequate precision

(AP) more than four is desirable and the signal to noise
ratio of 31.6145 indicates an adequate signal and this
model can be used to navigate the design space. The
coefficient of variance percentage (CV%) represents
the error between experimental and predicted data. It
cannot be more than 10% for a proper model (0.85%).
Table 2 demonstrates that the response surface
quadratic model for our parameters was significant.
Experimental design software can optimize the
parameters to achieve the lowest weight percentage of
asphaltene in the DAO as the target function. Thus,
all variables are placed between the operating range
and the amount of response in the minimum state.
The weight percentage of asphaltene of the DAO is
obtained with a degree of desirability of 1.
The statistically optimized weight percentage of
asphaltene for solvents C5H12, C6H14 and C7H16,
respectively 0.002, 0.107 and 0.189 at solvent to
feed ratio 10.7, 13 and 11.6 ml/gr and temperature
of extraction 28.5, 34.8 and 35 °C in Fig. 2 were
obtained. In order to confirm the accuracy of the
predicted model, another experiment was performed
by the software in the proposed optimal conditions and
the weight percentage of optimal laboratory asphaltene
in the same operating conditions was 0.0024, 0.1, and
0.21, respectively, with an error of 16%, 7%, and 10%,
there is a good agreement between laboratory data and
statistical model.
Conclusions
This investigation studied the separation of asphaltenes
from the vacuum bottom, using industrial solvents such
as normal pentane, hexane, and heptane. The following
results were obtained: Statistical study showed that
the quadratic response model is acceptable for the
studied parameters (P-value <0.0001) and there is a
large correlation (R2 = 0.9953) between the statistical
model (experimental design) and laboratory data. In
addition, according to the analysis of variance, the
extraction temperature and the quadratic interaction of
the solvent to feed ratio parameter have a significant
effect on the weight percentage of asphaltene.
Under optimal economic conditions, the weight
percentages of asphaltene for solvents of normal
pentane, hexane, and heptane are 0.451, 0.447, and
0.584, respectively, in the ratio of solvent to feed 6.5,
9.5, and 11 ml/g and extraction temperature 25 °C
(ambient temperature) was obtained. The de-asphalted
oil from the extraction of normal hexane was distilled in
vacuum and the residual carbon content of Conradson,
sulfur compounds and nickel and vanadium were less
than 1% and 1.95% by weight, 5 ppm, and 7 ppm,
respectively. It were found to be the same as the RFCC
unit feed. Standard 60-70 bitumen was obtained from
the mixture of asphaltene residue obtained with 100%
by weight ratio of the vacuum bottom.
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