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بررسی پارامترهای موثر بر انعقاد قطرات آب در
نفتخام توسط منعقدکننده الکترواستاتیکی
بهنام براتی ،1سیدنظام الدین اشرفیزاده* 1و مهدی محمدی
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 -1آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای پیشرفته جداسازی ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2پژوهشكده توسعه فناوريهاي پااليش و فرآورش نفت خام ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/10/30 :

تاريخ پذيرش94/3/23 :

چكيده
در ایــن تحقیــق ،شکســت امولســیونهای نفتــی بــا اســتفاده از اعمــال میــدان الکتریکــی جریــان  ACدر یــک ســل آزمایشــگاهی مــورد
بررســی قــرار گرفــت .تأثیــر پارامترهــای میــدان الکتریکــی ،دمــا ،غلظــت ســورفکتانت ،شــوری فــاز آب و درصــد حجمــی آب موجــود
در امولســیون نفــت خــام پایــدار غــرب بــر روی بــازده جداســازی بررســی شــده اســت .بــراي ايــن منظــور ،امولســیون  %۲۰حجمــی
آب در نفتخــام ســاخته شــد .بــرای کاهــش تأثیــر حضــور آســفالتن و رزیــن موجــود در نفتخــام از محلــول  %۳۰وزنــی  SDSدر آب
اســتفاده گرديــد .نتايــج نشــان داد بــا افزایــش میــدان الکتریکــی از صفــر تــا  ،6 kV/cmدر دمــای  22 ˚Cبــازده جداســازی امولســیون
تــا  %62و در دمــای  44 ˚Cتــا  %86افزایــش پیــدا کــرد .افزایــش دمــا تــا  ،53 ˚Cباعــث افزایــش بــازده جداســازی امولســیون تــا حــدود
 %92تحــت میــدان  6 kV/cmشــد و دمــا بیشــتر از  ،53 ˚Cموجــب کاهــش بــازده جداســازی گردیــد .افزایــش غلظــت مــاده فعــال
ســطحی از صفــر تــا  %2/3حجمــی در امولســیون تحــت میــدان  6 kV/cmو دمــای  ،28 ˚Cبــازده جداســازی را تــا  %75افزایــش داد و
افزایــش بیشــتر مــاده فعــال ســطحی ،باعــث کاهــش بازدهــی شــد .افزایــش شــوری آب در امولســیون نفتخــام پایــدار غــرب موجــب
کاهــش بــازده جداســازی گرديــد .از طرفــی ،افزایــش درصــد حجمــی آب موجــود در امولســیون از  %10تــا  ،%30بــازده جداســازی را از
 %30تــا  %84افزایــش داد.

كلمات كليدي :شکست امولسیون ،جداسازی الکترواستاتیکی ،امولسیون آب در نفت ،انعقاد ،نفت خام

حــوزه ،نحــوه اســتخراج و بهویــژه اســتفاده از روش

مقدمه

نفتخــام مخلــوط پیچیــدهای اســت کــه همــواره مقــداری
آب ،همــراه آن وجــود دارد و باعــث بــه وجــود آمــدن
مشــکالت متعــددی در فرآینــد تولیــد و پاالیــش نفــت

میشــود[ .]۱میــزان آب همــراه نفتخــام ،بســته بــه
نحــوه اســتقرار فازهــا درون مخــزن ،موقعیــت جغرافیایــی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ashrafi@iust.ac.ir

تزریــق آب بهمنظــور ازدیــاد برداشــت نفــت بســتگی

دارد[ .]۲حــدود  %۸۰از نفتخــام بهرهبــرداری شــده در
سرتاســر جهــان بــه شــکل امولســیون اســت .همچنیــن

امولســیونهای نفتــی ممکــن اســت در مراحــل مختلــف

تولیــد و پاالیــش نفتخــام بــه وجــود آینــد[ .]۳بیشــتر
امولســیونهای تشکیلشــده در صنعــت نفــت از نــوع

امولســیون آب در نفــت اســت[.]۴
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آب همــراه نفتخــام معمــوالً بــه دو صــورت آب آزاد و آب
امولســیون شــده درون نفتخــام وجــود دارد .معمــوالً در

فیلتراســیون ،روشهــای گرمایــی ،جداســازی غشــایی و

اقامــت طوالنــی ،قطــرات بزرگتــر جــدا میشــوند.

اســتفاده از ولتاژهــای بــاال یکــی از مهمتریــن روشهــا

مراحــل اولیــه جداســازی ،در یــک تانــک ثقلــی بــا زمــان

شــیمیایی ،تنظیــم  ،pHتهنشــینی ثقلــی ،ســانتریفيوژ،

جداســازی الکترواســتاتیکی اســت[.]6

ســرعت تهنشــینی ثقلــی ،توســط ســرعت حــدی ســقوط

بــرای جداســازی امولســیونهای نفتــی اســت .ایــن
روش عمومــاً بــر پایــه ایــن تئــوری اســتوار اســت کــه

تنهــا هیــچ کاربــرد و ارزش اقتصــادی نــدارد ،بلکــه باعــث

الکتریکــی ،قطــرات بهســرعت حرکــت كــرده و پــس از

مرتبــط بــا نفــت میشــود .عــاوه بــر بزرگتــر شــدن

همچنیــن باعــث اغتشــاش در فیلــم ثابــت بیــن ســطحی

تبــادل حــرارت آن ،مشــکل عمــده وجــود امولســیون آب

موجــب ضعیــف شــدن فیلــم ثابــت و افزایــش انعقــاد

قطــرات کنتــرل میشــود کــه توســط رابطــه اســتوکس
بیــان میگــردد[ .]۲آب امولســیون شــده در نفتخــام نــه

قطــرات دارای بــار هســتند و بــا اعمــال یــک میــدان

مشــکالت جــدی در واحدهــای باالدســتی و پاییندســتی

برخــورد بــا یکدیگــر ،انعقــاد مییابنــد .میــدان الکتریکــی

تجهیــزات و مصــرف انــرژی بیشــتر بــرای انتقــال ســیال و

بــا مولکولهــای قطبــی میشــود و از ایــن طریــق

در نفــت ،غلظــت بســیار زیــاد نمکهــای محلــول در آب

میگــردد[.]3
عموماً انعقاد الکترواستاتیکی شامل سه مرحله است:

بســیار خورنــدهای تولیــد نمايــد[ .]۵ایــن ترکیبــات باعــث

در اثــر نیروهــای الکترواســتاتیکی

میشــود .افزایــش ویســکوزیته سیســتمهای امولســیونی

 -3از بین رفتن فیلم بین قطرات و انعقاد قطرات

کاتالیســتها توســط آب موجــود در نفــت و افزایــش

کــه باعــث افزایــش حرکــت قطــرات توســط نیروهــای

اســت .نمکهــای مزبــور عــاوه بــر ایجــاد گرفتگــی در

تجهیــزات در اثــر تغییــرات دمایــی ،میتوانــد ترکیبــات

 -1حرکــت قطــرات و نزدیــک شــدن قطــرات بــه یکدیگــر

خوردگــی در خطــوط لولــه ،پمپهــا و ســایر تجهیــزات

 -2نازک شدن فیلم مایع بین قطرات

بــه علــت وجــود قطــرات پراکنــده آب ،کاهــش فعالیــت

تأثیــر میــدان الکتریکــی بــر روی مرحلــه اول انعقــاد اســت

هزینههــا بــه دلیــل انتقــال آب غیرقابــل اســتفاده و

الکترواســتاتیکی میشــود[.]8

امولســیونها را توجیــه میکنــد[ .]۶بعضــی از عوامــل

مواد و روشها

اضافــی ،ازجملــه مشــکالتی اســت کــه لــزوم شکســت این
فیزیکــی کــه باعــث ناپایــداری امولســیون میشــوند

نفــت پايــدار غرب بــا ويســکوزيته  140 cPدر دماي 25 ˚C

کرمــی شــدن و تهنشــینی زمانــی اتفــاق میافتــد کــه

مشــخصات شــیمیایی و فیزیکــی ایــن نفتخــام مشــاهده

داشــته باشــد و میتواننــد توســط لختهســازی تقویــت

اســتفاده قــرار گرفــت .از مــاده فعــال ســطحی

فیلــم بیــن قطــرات نــازک شــده و بــه مقــدار بحرانــی

امولســيون اســتفاده شــد .بــراي ايجــاد شــوري در فــاز

بهطورکلــی نامطلــوب اســت .از آنجاییکــه هــم از نظــر

و ساختهشــده ،یــک نــوع منعقــد کننــده آزمایشــگاهی

امولســیون نامطلــوب اســت ،شکســتن آن بــرای صنعــت

شــده اســت .شیشــه داخلــی دارای قطــر  1 cmو ارتفــاع

شکســتن امولســیونها وجــود دارد کــه شــامل اضمحــال

میگیــرد.

شــامل کرمــی شــدن ،تهنشــینی ،لختگــی و انعقــاد اســت.

بــرای ســاخت امولســیون اســتفاده شــد .در جــدول 1

بیــن فــاز پیوســته و پراکنــده اختــاف دانســیته وجــود

میشــود .آب مقطــر بهعنــوان فــاز آبــي امولســيون مــورد
SDS

شــود .بــرای انعقــاد قطــرات ،الزم اســت ضخامــت الیــه

ســاخت شــرکت مــرک بهعنــوان عامــل ناپايــدار کننــده

برســد[ .]7حضــور امولســیون در عملیــات بازیابــی نفــت،

آبــي از نمــک ســدیم کلرایــد اســتفاده شــد .ســل طراحــی

انجــام فرآینــد و هــم از نظــر کیفیــت محصــول ،وجــود

اســت کــه از ســه اســتوانه شيشــهاي تودرتــو ســاخته

نفــت بســیار مهــم اســت .روشهــای مختلفــی بــرای

 34 cmاســت کــه امولســیون درون ایــن محفظــه قــرار
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جدول  1مشخصات شیمیایی و فیزیکی نفتخام پایدار غرب.
مشخصات

واحد

مقدار

روش آزمایش

اشباعشده

wt %

34/22

SARA

آروماتيك

wt %

38/82

SARA

رزين

wt %

19/96

SARA

آسفالتين

wt %

6/58

SARA

دماي ظاهر شدن واكس

°F

122

Viscosity

مقدار واكس

wt %

3/56

BP-237

یــک الکتــرود میلــهای از جنــس مــس بــه قطــر 4 mm

و ارتفــاع  36 cmدرون محفظــه امولســیون قــرار گرفتــه

ســل جداســازی ریختــه شــده و میــدان الکتریکــی مــورد

نظــر بــه مــدت  10 minاعمــال گردیــد.

اســت کــه ســر ولتــاژ بــاالی منبــع بــه ایــن میلــه متصــل

تصویــر میکروســکوپی گرفتــه شــده از امولســیون فــوق

 3 cmو ارتفــاع  34 cmحــاوی الکترولیــت 50000 ppm

شــرکت بــل ایتالیــا در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

شــده اســت .محفظــه میانــی از جنــس شیشــه ،بــه قطــر

بــا اســتفاده از میکروســکوپ نــوری مــدل  BIO2Tســاخت

آبنمــک اســت کــه ســر ولتــاژ پاییــن منبــع درون آن قرار

بــرای تنظیــم شــوری فــاز آب ،ابتــدا محلــول آبنمــک بــا

و ارتفــاع  32 cmبهعنــوان حمــام آب گــرم اســتفاده

آب در نفــت ســاخته شــد .پــس از ســاخت امولســیون،

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .آب موجــود درون جــداره

بــه امولســیون حاصــل اضافــه شــد و بــه مــدت  1دقیقــه

کنترلکننــده ،دمــای آن کنتــرل میشــود ،بــا اســتفاده

کامــل درون امولســیون حــل شــود .بــرای تنظیــم دمــا

بــاالی ســل تخلیــه میشــود تــا دمــای آب را ثابــت نگــه

از حمــام آب اطــراف ســل و کنترلکننــده دمــا ،دمــای

شــده اســت .بــرای اعمــال میــدان الکتریکــی از یــک منبع

آبــی کــه از امولســیون جداســازی شــد ،بهعنــوان مبنایــی

قابلیــت تغییــر ولتــاژ از صفــر تــا  20 kVرا دارا میباشــد.

نظــر گرفتــه شــد .هــر چقــدر آب جداشــده بیشــتر باشــد،

تقطیــر شــده بــه نســبت  1بــه  4بــا نفتخــام مخلــوط

بیشــتری بــر جداســازی داشــته اســت .شــکل  3تصویــر

فــوق بــا دور  6000 rpmبــه مــدت  3دقیقــه ،هــم زده

مشــخص اســت آب بهطــور کامــل از نفــت جداشــده و

شــود .پــس مقادیــر مــورد نظــر از  SDSبــه امولســیون

برحســب درصــد حجمــی آب جداســازی شــده توســط،

درون امولســیون ،امولســیون فــوق بــه مــدت  1دقیقــه بــا

( × 100مقدار آب جداشده/مقدار آب اولیه)

گرفتــه اســت .محفظــه شیشـهای بیرونــی بــه قطــر 6 cm

غلظتهــای مشــخص تهيــه گرديــد و ســپس امولســیون

شــده اســت .ایــن حمــام بهمنظــور کنتــرل دمــا مــورد

مقادیــر مــورد نظــر از محلــول  %30وزنــی  SDSدر آب،

بیرونــی از یــک حمــام آب گــرم کــه بــا اســتفاده از یــک

توســط همــزن مغناطیســی هــم زده شــد تــا بهطــور

از یــک پمــپ بــه درون جــداره بیرونــی پمــپ شــده و از

نیــز پــس از ريختــن امولســیون درون ســل ،بــا اســتفاده

دارد .شــماتیک ســل آزمایشــگاهی در شــکل  1نشــان داده

آزمایــش روی مقــدار مــورد نظــر ثابــت گرديــد .مقــدار

تغذیــه ولتــاژ بــاالی جریــان  ACاســتفاده شــد .ایــن منبع

بــرای عملکــرد منعقــد کننــده و تاثیرگــذاری پارامترهــا در

بــرای ســاخت امولســیون آب در نفــت ،آب مقطــر یکبــار

عملکــرد منعقــد کننــده بهتــر و پارامتــر مــورد نظــر تاثیــر

شــده اســت .ســپس بــا اســتفاده از هموژنایــزر ،مخلــوط

آب جداســازی شــده را نشــان میدهــد .همانطــور کــه

شــد تــا آب بهصــورت قطــرات ریــز درون نفــت پراکنــده

هیچگونــه نفتــی همــراه آب نیســت .بــازده جداســازی

حاصــل اضافــه میشــود .بــرای حــل شــدن کامــل

SDS

همــزن مغناطیســی هــم زده شــد و ســپس امولســیون
حاصــل بــرای جداســازی و بررســی شکســت بــه داخــل

معادلــه  1محاســبه شــده اســت.

()1

بازده جداسازی=
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شکل  1شماتیک سل آزمایشگاهی طراحی شده.

شکل  2تصویر میکروسکوپی امولسیون آب در نفت با دور .6000 rpm

شکل  3امولسیون آب و نفت پس از جداسازی.
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باشــد .میــدان الکتریکــی قویتــر ،ســرعت باالتــری را در

نتایج و بحث نتایج

در آزمایشهــا ،قــدرت میــدان الکتریکــی ،دمــا ،درصــد

وزنــی عامــل ناپایدارکننــده ،شــوری آب و درصــد آب

موجــود در امولســیون بهعنــوان متغیــر و آب جــدا شــده

قطــرات بــه وجــود مـیآورد .واضــح اســت کــه بــا افزایــش

شــدت میــدان الکتریکــی ،رونــد تجمیــع قطــرات تســریع
میشــود.

بهعنــوان تابــع در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن تمامــی

همانگونــه کــه در شــکل  4نشــان داد ه شــده ،بــا افزایــش

میانگیــن نتایــج مزبــور اســت .حداکثــر خطــای بهدســت

میــزان جداســازی آب موجــود در نفتخــام پایــدار

الزم بــه ذکــر اســت کــه در تمامــی آزمایشهــا ،بــا هــر

الکتریکــی  6 kV/cmبــه حداکثــر میــزان جداســازی در

آزمایشهــا  2الــی  3بــار تکــرار شــده و نتایــج بیــان شــده

میــدان الکتریکــی از صفــر تــا  6 kV/cmدر دمــای ،22 ˚C

آمــده نســبت بــه مقادیــر میانگیــن حــدود  %4/2اســت.

غــرب از صفــر تــا  %62افزایــش پیــدا کــرده و در میــدان

میــزان اختالفــی نســبت بــه میانگیــن ،نحــوه رونــد تاثیــر

حــدود  %62رســید.

متغیرهــا یکســان بــوده اســت.

پیامدهــای اصلــی قــرار گرفتــن قطــرات تحــت تأثیــر

تأثیر میدان الکتریکی

میــدان الکتریکــی ،شــامل تغییــر شــکل قطــرات و

تأثیــر قــدرت میــدان الکتریکــی اعمالشــده در دو دمــای

برهمکنــش بیــن قطــرات نزدیــک بــه هــم اســت کــه هــر

 ،25000بــر روی

چنیــن نیرویــی ،افزایــش قــدرت میــدان باعــث رســیدن

 22 ˚Cو  48 ˚Cو میــزان  % 3/8حجمــی از مــاده فعــال

دو اثــر ناشــي از پالریزاســيون قطــرات ميباشــد .تحــت

شکســت امولســیون  %20حجمــی نفتخــام پایــدار

قطــرات بــه نقطــه تغییــر شــکل بحرانــی محــور خــود و

ســطحی ( ،)SDSدر شــوری

ppm

غــرب بررســی شــد .تأثیــر قــدرت میــدان الکتریکــی بــر
راندمــان جداســازی در دو دمــای متفــاوت در شــکل 4

مشــاهده میشــود .میــدان الکتریکــی موجــب پالریــزه

شــدن قطــرات شــده و بــا ایجــاد یــک نیــروی جاذبــه

بیــن قطــرات ،باعــث حرکــت ،برخــورد و انعقــاد آنهــا
میشــود .نیــروی القــا شــده بــر روی قطــرات بهشــدت
میــدان الکتریکــی اعمالشــده ،بســتگی دارد؛ بنابرایــن

شــدت میــدان الکتریکــی میتوانــد یکــی از مهمتریــن

ناپایــداری و شکســت قطــرات میشــود[.]9

تیلــور یــک رابطــه بــرای تغییــر شــکل قطــرات تحــت

میــدان الکتریکــی بهدســت آورد[ ]9و بیــان کــرد كــه
تغییــر شــکل قطــره در یــک میــدان بــا پدیــده نامتقــارن

شــدن 1آن مشــخص میشــود .مقــدار تغییــر شــکل و

عــدم تقــارن قطــره از رابطــه  2تعييــن ميشــود:
()2

پارامترهــای تأثیرگــذار در تجمیــع الکتریکــی قطــرات

8

6

4

میدان الکتریکی()kV/cm

2

0

درصد آب جدا شده()%vol

48 ˚C
22 ˚C

100
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0

شکل  4تاثیر میدان الکتریکی بر راندمان جداسازی(غلظت  %3/8 SDSو شوری .)25000 ppm
1. Eccentricity
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تحــت چنیــن اثــری ،قطــره بــه نقطــه تغییــر شــکل

قطــرات بــه نقطــه تغییــر شــکل بحرانــی رســیدهاند و

شکســتن قطــره میشــود .نســبت تغییــر شــکل بحرانــی

جداســازی شــده اســت .همچنیــن شــکل  4نشــان

بحرانــی محــور خــود میرســد کــه باعــث ناپایــداری و
قطــره ،بهعنــوان نســبت بیــن طــول بحرانی(حالتــی کــه

قطــره کشــیده شــده اســت) و قطــر اصلــی قطــره تعریــف

میشــود .تیلــور[ ]9مقــدار ایــن نســبت را معــادل 1/9
بهدســت آورده اســت.

موســوی چوبــه و همــکاران[ 10و  ]11اثــر کشــش

ســطحی را بــا اســتفاده از چنــد نــوع مــاده فعــال ســطحی
تحــت میــدان الکتریکــی بــر روی شکســت قطــرات و

تشــکیل قطــرات ثانویــه بررســی نمودنــد .آنهــا بیــان

کردنــد كــه بــا افزایــش قــدرت میــدان الکتریکــی بیشــتر
از یــک مقــدار خــاص ،شکســت قطــرات شــروع شــده و
قطــرات ثانویــه تشــکیلشــده اســت .آنهــا همچنیــن

بیــان نمودنــد کــه شــدت میــدان الکتریکــی و کشــش
ســطحی ،عوامــل اصلــی و مؤثــر در تشــکیل قطــرات ثانویه

هســتند کــه در واقــع باعــث شکســت و تشــکیل مجــدد
امولســیون میگردند.بــا توجــه بــه نمودارهــای شــکل ،4

در میــدان الکتریکــی حــدود  ،6 kV/cmقطــرات بــه نقطــه

افزایــش بیشــتر قــدرت میــدان ،باعــث کاهــش بــازده

میدهــد کــه تاثیــر افزایــش میــدان الکتریکــی بــر بــازده

جداســازی در دماهــای پایینتــر بیشــتر بــوده و شــیب
تغییــرات در دماهــای پایینتــر بیشــتر از دماهــای باالتــر

اســت.

تأثیر دما

بررســی تأثیــر دمــا بــر روی راندمــان جداســازی ،در
شــرایط ثبــات میــدان الکتریکــی ،شــوری و درصــد
حجمــی مــاده فعــال ســطحی انجــام شــد .در شــکل 5

تأثیــر دمــا بــر راندمــان جداســازی رســم شــده اســت.
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش دمــا

ابتــدا راندمــان جداســازی افزایــش یافتــه ،ولــی در
دماهــای باالتــر از  53 ˚Cامولســیون پایدارتــر شــده و

راندمــان جداســازی کاهــش مییابــد .ویســکوزیته فــاز

پیوســته ازجملــه پارامترهایــی اســت کــه بــر پایــداری
امولســیون تأثیرگــذار اســت .هرچــه ویســکوزیته فــاز

پیوســته کمتــر باشــد ،امولســیون ناپایدارتــر میشــود[.]7

تغییــر شــکل بحرانــی رســیدهاند .افزایــش قــدرت میــدان

بــا افزایــش دمــا ،ویســکوزیته فــاز پیوســته کاهــش

بــازده جداســازی را تــا حــدی کاهــش میدهــد.

دماهــای پایینتــر از  53 ˚Cراندمــان و ســرعت انعقــاد

بیــش از ایــن مقــدار ،موجــب شکســت قطــرات شــده و

و حرکــت براونــی قطــرات افزایــش مییابــد .لــذا در

در دمــای  48 ˚Cبــا افزایــش میــدان الکتریکــی بــازده

قطــرات بــا افزایــش دمــا افزایــش مییابــد .پــس از ایــن

جداســازی افزایــش پیــدا کــرده و در میــدان حــدود

 ،6 kV/cmبــازده جداســازی بــه حداکثــر میــزان خــود

يعنــي  %86رســیده اســت .در واقــع در میــدان ،6 kV/cm

قطــرات ،باعــث خنثــی شــدن اثــرات ویســکوزیته

میشــود.
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دمــا ،پدیدههــای دیگــری ماننــد حرکــت کنوکســیونی
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در ایــن دماهــا بــه علــت پروفیــل دمایــی کــه بیــن مرکــز

ســطحی تبدیــل میشــود؛ بنابرایــن ،کشــش بیــن ســطحی

کنوکســیونی ســریع در امولســیون بــه وجــود میآیــد و

قطــره بــه یکدیگــر نزدیــک میشــوند ،فشــار در فضــای بیــن

ظــرف و جدارههــای آن وجــود دارد ،یــک حرکــت
لــذا بــا افزایــش ایــن حرکــت ،تنــش برشــی افزایــش یافتــه

آب و نفــت ،در تجمیــع قطــرات مؤثــر اســت .هنگامیکــه دو

آنهــا بــاال رفتــه و موجــب تغییــر شــکل قطــرات میگــردد

و باعــث پراکندگــی مجــدد قطــرات میشــود .حســینی و

کــه میــزان ایــن تغییــر شــکل ،توســط کشــش بین ســطحی

کــه بــا افزایــش بیشــتر دمــا ،بــازده جداســازی کاهــش

کشــش بیــن ســطحی آب و نفتخــام پایــدار غــرب نشــان

شــهاوي[ ]12وجــود یــک دمــای بهینــه را گــزارش دادهانــد

مییابــد .آنهــا بیــان کردنــد کــه افزایــش دمــا بیشــتر از

مقــدار بهینــه در واقــع برخوردهــای موثــر را کاهــش داده و
موجــب کاهــش بــازده جداســازی میشــود.

نكتــه قابلتوجــه ايــن اســت كــه افزایــش دمــا بايــد بــا
افزایــش فشــار همــراه باشــد تــا از بخــار شــدن مــواد فــرار

نفتــی جلوگیــری نمايــد و بنابرايــن ،مســاله بهعنــوان یــک
خطــا در آزمایشهــا وجــود خواهــد داشــت .البتــه بــا توجــه

کنتــرل میشــود[ .]2شــکل  7اثــر شــوری آب را بــر روی
میدهــد .در بیــان دلیــل تغییــر پایــداری امولســیون بــا

شــوری بایــد گفــت کــه “موازنــه آبدوســتی-آبگریزی”1

مؤثــر مــاده فعــال ســطحی ن ـ ه تنهــا بــه ســاختمان مــاده

فعــال ســطحی ،بلکــه بــه دمــا ،نــوع نفــت و شــوری محیــط

نیــز بســتگی دارد .تغییــر ایــن پارامترهــا بــه ســورفکتانت
اجــازه میدهــد کــه تغییــر خاصیــت داده و از حاللیــت در

فــاز نفتــی بــه حاللیــت در فــاز آبــی تغییــر نمايــد[.]13

بــه محدودیــت افزایــش دمــا تــا حــدود  60 ˚Cو ســنگین

هرچــه میــزان شــوری آب باالتــر باشــد ،قســمت آبدوســت

آن ،ميتــوان از ایــن خطــا صرفنظــر کــرد.

پــس از ایــن کــه غلظــت نمــک در آب از یــک حــد باالتــر
رفــت ،مــاده فعــال ســطحی کامــ ً
ا در آب حــل میشــود؛

بــودن نفــت خــام اســتفاده شــده و کــم بــودن میــزان فراریت
تأثیر شوری فاز آبی

مــاده فعــال ســطحی تمایــل بیشــتری بــه آب داشــته و

تأثیــر شــوری آب در شــرایط ثبــات قــدرت میــدان الکتریکی،

بنابرایــن ،افزایــش شــوری باعــث افزایــش تجمــع مــاده فعال

امولســیون بررســی شــد .نمــودار درصد حجمی آب جداشــده

فعــال ســطحی در غلظــت پاییــن بــه نقطــه بحرانــی برســد؛

دمــا و درصــد حجمــی مــاده فعــال ســطحی بــر ناپایــداری
برحســب شــوری آب در شــکل  6نشــان داده شــده اســت.

ســطحی در ســطح شــده و موجــب ميگــردد کــه مــاده

بنابرایــن ،همانطــور کــه از نمــودار مشــخص اســت ،افزایــش

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود بــا افزایــش شــوری،

شــوری باعــث کاهــش کشــش ســطحی ميشــود .همچنیــن

تعیینکننــده شــکل قطــرات آب در نفــت اســت .طــی

رســیدن بــه نقطــه بحرانــی شــده و بــازده جداســازی آب

راندمــان جداســازی کاهــش مییابــد .کشــش ســطحی،

فرآینــد تجمیــع قطــرات ،بخشــی از انــرژی قطرات بــه انرژی

کاهــش مییابــد .رونــد مزبــور در شــکل  6مشــخص اســت.
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شکل  7اثر شوری بر کشش بین سطحی آب و نفت.
تأثیر درصد حجمی آب

میــزان آب موجــود در امولســیون آب در نفــت ،یکــی از
پارامترهــای مؤثــر بــر بــازده امولســیونزدایی و ناپایــداری

امولســیون اســت .تشــکیل امولســیونهای بســیار پایــدار،

نــه تنهــا بســتگی بــه میــزان آســفالتن و رزیــن ،بلکــه
بــه میــزان آب موجــود در نفــت نیــز بســتگی دارد .بــا
افزایــش میــزان آب ،امولســیون قــدری ناپایدارتــر شــده

و بــازده جداســازی نیــز افزایــش پیــدا مييابــد [.]14

حضــور برخــی مــواد فعــال ســطحی نظیــر آســفالتنها
و رزینهــا در نفتخــام بهخوبــی شناختهشــده اســت.
عمومــاً ایــن امولســیفایرهای طبیعــی ،کشــش بیــن

ســطحی آب و نفــت را کاهــش میدهنــد و موجــب خــرد

شــدن بیشــتر قطــرات آب و پایــداری بیشــتر امولســیون
میشــوند .در شــكل  9تغييــرات درصــد حجمــي آب

جــدا شــده برحســب افزايــش درصــد وزنــي عامــل

ناپايداركننــده مشــاهده ميشــود.

همچنیــن نیــروی جاذبــه دوقطبــی وابســتگی شــدیدي

بــا افزايــش مــاده امولسيونشــكن بــه امولســيون،

در یــک امولســیون همگــن بــا انــدازه قطــرات یکســان،

درصورتیکــه اگــر محيــط عــاري از امولسيونشــكن

آب پراکنــده اســت.

فيلــم ثابــت خواهــد بــود .تأثیــر امولسيونشــكنها بــه اين

بـ ه انــدازه قطــرات و فاصلــه بیــن قطــرات دارد؛ بنابرایــن،

ضخامــت فيلــم پايداركننــده امولســيون كاهــش مييابــد.

فاصلــه بیــن قطــرات متناســب بــا معکــوس کســر حجمــی

باشــد ،بــا توجــه بــه پايــداري امولســيون ،ضخامــت ايــن

همانطــور کــه از شــکل  8مشــخص اســت ،بــا افزایــش

دليــل اســت كــه مــواد مزبــور جــذب فيلــم بيــن ســطحي

درصــد حجمــی آب موجــود در امولســیون از  %10بــه

 %30بــازده جداســازی از  %30بــه  %84افزایــش پیــدا

کــرده اســت .بــرای اکثــر امولســیونها انتظــار مــيرود
کــه اثــر جاذبــه دوقطبــی بــا افزایــش مقــدار آب ،افزایــش
یابــد .چــون فاصلــه بیــن قطــرات بــا افزایــش مقــدار آب

کاهــش پیــدا میکنــد ،ســهم اثــر جاذبــه دوقطبــی بــر
انعقــاد الکترواســتاتیکی افزایــش مییابــد [ .]15بنابرایــن،

همانطــور کــه از شــکل  8مشــخص اســت ،بــا افزایــش

درصــد حجمــی آب ،بــازده جداســازی الکترواســتاتیکی
افزایــش پیــدا میکنــد.

تأثیر درصد وزنی عامل ناپایدارکننده

تأثیــر درصــد وزنــي عامــل ناپايداركننــده در وضعیت ثبات
میــدان الکتریکــی ،دمــا و شــوري فــاز آبــي مطالعــه شــد.

شــده و جايگزيــن مــواد امولســيونكننده ميشــوند.
ايــن پديــده باعــث ضعيــف شــدن فيلــم و كاهــش عمــر
آن ميشــود .بــا افزايــش غلظــت امولسيونشــكن در
امولســيون ،عمــر فيلــم پایدارکننــده كاهــش مييابــد،

چــرا کــه مــاده امولسیونشــکن جايگزيــن مــاده فعــال
ســطحي موجــود در ســطح شــده و پايــداري آن را کاهــش

میدهــد .در مــورد هــر امولسيونشــكني ،پــس از يــك
غلظــت مشــخص ،نیمــه عمــر فيلــم تقریب ـاً ثابــت باقــي
ميمانــد .ايــن غلظــت ،غلظــت بحرانــي نــام داشــته و

غلظتــي اســت كــه مــاده امولسيونشــكن كل ســطح را

پوشــانده و امــكان جايگزينــي بيشــتر نــدارد و در واقــع
ســطح از مــاده امولســیون شــکن اشــباع شــده اســت

[.]16
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شکل  9نمودار تغييرات آب جداشده برحسب درصد وزني عامل ناپايداركننده (دما ،28˚C :شوري  0 ppmو .)E=6 kV/cm

زمانــی کــه غلظــت مــاده فعــال ســطحی افزایــش مییابد،

در واقــع غلظتــی کــه در آن مــاده فعــال ســطحی ،کل

و رزیــن موجــود در ســطح میشــود .بــا افزایــش بیشــتر

کنندگــی میشــود را غلظــت بحرانــی مــاده فعــال

ایــن مــاده در ســطح قــرار گرفتــه و جایگزیــن آســفالتن

 ،SDSمســاحت بیشــتری از ســطح پوشــانده شــده و اثــر
آســفالتن و رزیــن کاهــش مییابــد .همانطــور کــه از
نمــودار شــکل  9مشــخص اســت ،افزایــش مقــدار  SDSاز

صفــر تــا  %2/3حجمی در دمای  28 ˚Cو میدان ،6 kV/cm

باعــث افزایــش میــزان جداســازی از صفــر تــا مقــدار %75

ســطح را پوشــانده و افزایــش بیشــتر آن باعــث امولســیون

ســطحی مینامنــد .همانطــور کــه از نمــودار شــکل
 9مشــخص اســت افزایــش غلظــت  SDSبیشــتر از %2/3

حجمــی باعــث کاهــش بــازده جداســازی شــده و حداکثــر

میــزان جداســازی در غلظــت  %2/3حجمــی بــه وقــوع
پیوســته اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه در ایــن

شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه افزایــش مقــدار

غلظــت از  ،SDSنقطــه اشــباع ســطح و غلظــت بحرانــی

نفتخــام شــده اســت .بــا افزایــش بیشــتر مقــدار ،SDS
ســطح کامــ ً
ا از ایــن مــاده پوشــیده شــده و ســطح از

ســطحی موجــب کاهــش بــازده و امولســیون شــوندگی
مجــدد شــده اســت.

قبــا اشــاره شــد ،عامــل فعــال ســطحی ممکــن اســت در

نتيجهگيري

 SDSباعــث کاهــش اثــر آســفالتن و رزیــن موجــود در

ایــن مــاده اشــباعشــده اســت .لــذا همانطــور کــه

غلظتهــای پاییــن خاصیــت امولســیون شــکن داشــته
باشــد ،در حالــی کــه در غلظتهــای بــاال خاصیــت
امولســیون کنندگــی از خــود نشــان دهــد.

مــاده  SDSفــرا رســیده و افزایــش بیشــتر مــاده فعــال

نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از:

• بــا افزایــش قــدرت میــدان الکتریکــی ،بــازده جداســازی
آب از امولســیون آب در نفــت افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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در عیــن حــال ،افزایــش بیشــتر میــدان الکتریکــی از یــک

درجــه ،از ایــن خطــا صرفنظــر شــده اســت.

شــده اســت .همچنیــن اثــر افزایــش میــدان الکتریکــی در

کاهــش فاصلــه بیــن قطــرات و افزایــش نیروهــای

حــد بحرانــی ،موجــب تغییــر رونــد و کاهــش جداســازی
دماهــای پایینتــر بــر بــازده جداســازی بیشــتر بــوده و
شــیب تغییــرات در دماهــای پایینتــر ،بیشــتر از دماهــای

بــاال اســت.

• تغییــرات دمــا وجــود یــک دمــای حــدی را در 53 ˚C

نشــان میدهــد کــه افزایــش دمــا بیشــتر از ایــن مقــدار

باعــث کاهــش جداســازی شــده اســت.

• افزایــش شــوری فــاز آب از طریــق کاهــش کشــش بیــن

ســطحی آب و نفــت ،بــازده جداســازی را کاهــش داده
اســت.

• افزایــش مقــدار آب موجــود در امولســیون بهدلیــل

بینمولکولــی ،موجــب ناپایــداری بیشــتر امولســیون و
افزایــش بــازده جداســازی آب شــده اســت.

• افزایــش مــاده امولســیون شــکن بیــش از یــک حــد

معیــن باعــث اشــباع شــدن ســطح از ایــن مــاده شــده

و موجــب امولســیون شــوندگی مجــدد و کاهــش بــازده
جداســازی شــده اســت.

تشکر و قدردانی

از شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران

• ثابــت بــودن فشــار در تمــام آزمایشهــا بهدلیــل

بهخاطــر حمایــت مالــی ایــن پــروژه قدردانــی میشــود.

دارد کــه بــا توجــه بــه ســنگین بــودن نفــت خــام مــورد

پیشــرفته جداســازی کــه در انجــام ایــن تحقیقــات

احتمــال تبخیــر مــواد فــرار بهعنــوان یــک خطــا وجــود

از تمامــی همــکاران آزمایشــگاه تحقیقاتــی فرآیندهــای

اســتفاده و همچنیــن افزایــش محــدود دمــا تــا 60 ˚C

مســاعدت نمودهانــد ،کمــال تشــکر و امتنــان را داریــم.
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