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بررسی خواص فیزیکی مخلوط روغن
دیسولفید و میعانات گازی
سید علی جعفری ،1رضا آذین ،*2محمد محمدی باغمالیی ،1شهریار عصفوری ،1عاطفه نوشادی 1و فریده عبداللهی

1

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 -2گروه مهندسی نفت ،دانشکده مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
تاريخ دريافت95/11/16 :

تاريخ پذيرش96/5/31 :

چكيده
اســتفاده همزمــان از میعانــات گازی و روغــن دیســولفید ترکیــب نوظهــوری شــناخته میشــود کــه توجــه محققیــن را بــه خــود
معطــوف نمــوده اســت .بهکارگیــری ایــن مــواد بــه تنهایــی و یــا بهصــورت ترکیــب بــا هــم مســتلزم کســب اطالعــات دقیــق
آزمایشــگاهی از خــواص فیزیکــی -شــیمیایی حالــت خالــص و حالــت ترکیبــی اســت .روغــن دیســولفید بــه عنــوان یــک محصــول
جانبــی و دورریــز در فرآینــد شیرینیســازی گاز تولیــد میشــود کــه شــامل تعــداد زیــادی ترکیــب دیســولفیدی اســت .میعانــات گازی
در دمــا و فشــار محیــط در حالــت مایــع اســت و یــک مــاده صنعتــی بــا ارزش افــزوده بــاال محســوب میگــردد .افــزودن میعانــات گازی
بــه روغــن دیســولفید ممکــن اســت خــواص ایــن مــاده را بهبــود ببخشــد و کاربردهــای نویــن روغــن دی ســولفید را تقویــت کنــد .در
ایــن پژوهــش ،ترکیبــات مختلــف ایــن دو مــاده از  0تــا  100درصــد حجمــی روغــن دیســولفید مــورد آزمونهــای ضریــب شکســت،
کشــش ســطحی ،رئولــوژی ،ســنجش میــزان نمــک و گرمــای احتــراق قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه ضریــب شکســت ایــن دو مــاده
بــا افزایــش درصــد حجمــی میعانــات گازی از  1/5215تــا  1/4277در شــرایط محیطــی بهصــورت خطــی کاهــش یافــت .مقــدار کشــش
ســطحی نیــز بهترتیــب از  30/6تــا  19/9 mN/mامــا بــا دقــت خوبــی بهصــورت یــک تابــع درجــه  2نزولــی بــود .دادههــای رئولــوژی
مشــخص کــرد کــه ترکیبــات مختلــف ایــن دو مــاده رفتــار ســیال نیوتنــی داشــته و گرانــروی مخلــوط بــا افــزودن روغــن دیســولفید
از  0/54تــا  0/69 mPa.sدر دمــای اســتاندارد  15/5 °Cافزایــش یافــت .غلظــت نمــک موجــود در میعانــات گازی و روغــن دیســولفید
خالــص بهترتیــب  26/096و  30/265 g/m3بهدســت آمــد .گرمــای احتــراق روغــن دیســولفید نیــز تقریبــا  % 60گرمــای احتــراق
میعانــات گازی بــود کــه نشــان از افــت کیفیــت احتــراق میعانــات گازی در صــورت افــزودن روغــن دیســولفید میباشــد.
كلمات كليدي :روغن دیسولفید ،میعانات گازی ،ضریب شکست ،کشش سطحی ،رئولوژی.
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گرفتــن ســوزانده شــدن روغــن دیســولفید در کورههــای

مقدمه

فرآیندهــای تصفیــه و ارتقــای کیفیــت برخــی محصــوالت

پاالیشــگاههای گازی ماننــد گاز مایــع و میعانــات گازی

منجــر بــه تولیــد محصــوالت جانبــی دی ســولفیدی،
بــه نــام روغــن دیســولفید 1میشــوند .ایــن مــاده کــه
عموم ـاً بــه عنــوان دورریــز شــناخته میشــود ،در حیــن
جداســازی مرکاپتانهــا از جریــان هیدروکربنهــای

ســبک مربــوط بــه فرآینــد شیرینســازی گاز بــا فرآینــد

مراکــس 2تولیــد میشــود [ .]1در واحــد مراکــس ابتــدا
مرکاپتانهــا طبــق واکنــش ( )1بــا ســود واکنــش داده و

زبالهســوز ،نقــش منفــی ایــن محصــول جانبــی در تولیــد

گازهــای گلخانــهای نیــز پررنگتــر میشــود .بــا توجــه

بــه تعهــدات بینالمللــی جمهــوری اســامی ایــران و
قوانیــن باالدســتی تصویــب شــده در مجلــس شــورای
اســامی در مــورد الــزام صنایــع باالدســتی نفــت و گاز در

لــزوم کاهــش گازهــای گلخان ـهای و آالیندههــای زیســت
محیطــی ،یافتــن راهــی بــرای کاهــش انتشــار ایــن گازهــا

و هرگونــه تالشــی در راســتای کاهــش تأثیــر مــوار آالینده

و یــا تغییــر کاربــری آنهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.

از جریــان گاز حــذف میشــوند .ســپس ســدیم مرکاپتیــد

در ســالهای اخیــر بــا ادامــه تولیــد ایــن مــاده،

مخلــوط روغــن دیســولفید تولیــد و بــا تشــکیل یــک فــاز

باعــث ارائــه روشهــای کارآمــد بــرای اســتفاده از ایــن

براســاس واکنــش ( ،)2بــا اکســیژن هــوا واکنــش داده و

مطالعاتــی بــر روی دیســولفیدها انجــام گرفتــه کــه

روغــن ،از محلــول آبــی حــذف میشــود [ 2و :]3

ترکیبــات شــده اســت .تــا جاییکــه از ایــن ترکیبــات

()1
()2

RSH + NaOH → NaSR + H 2O

4NaSR + O 2 + 2 H 2O → 2 RSSR + 4NaOH
cat .

ايــن تركيــب حــاوي مــواد گوگــردي اســت كــه بخــش

گوگــردی بهطــور گســترده در کورههــای الفیــن بــرای
افزایــش ســرعت شکســت حرارتــی و گزینشپذیــری
تبدیــل هیدروکربنهــا اســتفاده شــده اســت .تاکنــون

عمــدهاي از آن شــامل تركيباتــي نظيــر ديمتيــلدي

در صنایــع پتروشــیمی و پاالیشــگاهی ایــران بهطــور

ســولفيد و ديپروپيــلديســولفيد اســت [ .]4ایــن

عامــل گوگــردی بــرای کارایــی بهتــر کورههــای الفیــن و

زردرنــگ دارای بــوی تنــد و نافــذ اســت .غلظــت بــاالی

موجــود در واحــد اولفیــن پتروشــیمی تبریــز بهجــای

تهــوع میشــود و در صــورت تمــاس انســان ،حیوانــات،

شــده اســت [ .]7از روغــن دیســولفید پارسجنوبــی

در پــی داشــته باشــد [ .]5 -3تــا کنــون کاربــرد عملــی
بــرای ایــن مــاده شناســایی نشــده اســت و معمــوالً بــه

همچنیــن از ایــن مــاده در تولیــد روغــن روانســاز [،]8
تولیــد تیوفــن [ 5و  ،]9از بیــن بــردن رســوبهای

پــس از تولیــد یــا ذخیــرهشــده و یــا ســوزانده میشــود.

خطــوط انتقــال و ســازندهای نفتــی بــا اســتفاده از آمیــن

دیاکســیدکربن ،مونواکســیدکربن ،ســولفید هیــدروژن،

گرفــت .جهــت فعالســازی ایــن ترکیــب %10 ،وزنــی

خــود آلودهکننــده محیــط محســوب میگــردد [ 5و .]6

میشــود [.]10

ســولفيد ،دي اتيــل دي ســولفيد ،متيــل اتيــل دي

عمــده از مــاده وارداتــی دیمتیــل دیســولفید بهعنــوان

مــاده بســیار اشــتعالپذیر اســت و در دمــای اتــاق

احیــای کاتالیس ـتها اســتفاده شــده اســت .بنابــر اســناد

ایــن ترکیــب باعــث ســرگیجه و بیهوشــی یــا حالــت

دیمتیلدیســولفید از روغــن دی ســولفید اســتفاده

گیاهــان و یــا آبزیــان بــا آن ،میتوانــد آثــار زیانبــاری

در صنایــع الستیکســازی نیــز اســتفاده شــده اســت.

عنــوان یــک محصــول ناکارآمــد شــناخته میشــود کــه

آســفالتن موجــود در چاههــای تولیــد گاز و نفــت،

ســوزاندن آن میتوانــد منجــر بــه تشــکیل گازهــای

فعــال شــده بــا روغــن دیســولفید 3نیــز میتــوان بهــره

دیاکســید ســولفور و ترکیباتــی کربونیلــی شــود کــه

دیاتیــل آمیــن بــه روغــن دیســولفید دیآلکیــل اضافــه

بــا توجــه بــه آمارهــای ارائــه شــده از پاالیشــگاههای
گازی ،بخــش قابــل توجهــی از گازهــای گلخانـهای تولیــد

شــده مربــوط بــه کورههــای زبالهســوز اســت .بــا در نظــر

)1. Disulfide Oil (DSO
2. Merox
3. Amine-Activated Disulfide Oil
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از دیگــر کاربردهــای ایــن مــاده هیدراتــه شــدن آن بــه

اســتفاده از آنرا بــه عنــوان ســوخت جــادهای محــدود

اســت [.]11

گازی کــه پیشتــر نیــز ذکــر شــد ماننــد رقیقســازی و

ســولفید هیــدروژن 1و حــذف آن در طــی فرآینــد کالوس

برخــاف روغــن دیســولفید کــه مــادهای کــم ارزش
تلقــی میگــردد ،میعانــات گازی بســیار ارزشــمند و
مــورد توجــه بودهانــد .میعانــات گازی غالبــا در اثــر

کاهــش فشــار مخــزن بــه زیــر نقطــه شــبنم تشــکیل
میشــوند [ .]12هنــگام برداشــت از مخــازن گاز طبیعــی،
مایعاتــی در ســطح نیــز تولیــد میشــوند کــه بــه ایــن

مایعــات ،میعانــات گازی میگوینــد .در مخــازن بهدلیــل

بــاال بــودن فشــار ایــن میعانــات در فــاز گاز قــرار دارنــد.

در هنــگام تولیــد آنهــا در ســطح بــه دلیــل افــت فشــار
بــه فــاز مایــع تبدیــل میشــوند .میعانــات گازی اغلــب
دارای مقادیــری گوگــرد نیــز هســتند .در صــورت زیــاد

بــودن محتــوی گوگــرد ،در کورههــای زبالهســوز
ســوزانده میشــوند و یــا طــی فرآینــدی محتویــات

گوگــردی بــه دیســولفید کــه خورنــده نیســت تبدیــل
میشــوند .بعضــی از ترکیبــات گوگــردی نیــز بــا اســتفاده

ازحــال مناســب قابــل اســتخراج شــدن اســت [.]13
از عمــده کاربردهــای میعانــات گازی میتــوان بــه

اســتفاده در خــوراک پتروشــیمیها بهعنــوان منبــع

انــرژی و همچنیــن رقیقکننــده جهــت کاهــش گرانــروی
نفتهــای ســنگین اشــاره نمــود [ .]14هرچنــد فــروش

ایــن مــاده بــا ارزش بهتنهایــی و بهصــورت خالــص
ســودمند اســت ،ولــی ترکیــب کــردن آن بــا مــاده دور ریز

پاالیشــگاهی میتوانــد ســبب ارتقــای قیمــت فــروش،

کاهــش انباشــت ،جلوگیــری از دفــع و یــا ســوزاندن مــاده
ســمیای ماننــد روغــن دیســولفید گــردد .در منابــع

یکــی از راههــای رهایــی از تجمــع روغــن دیســولفید را

ترکیــب آن بــه برشهــای هیدروکربنــی نظیــر میعانــات

گازی عنــوان نمودهانــد [ .]11طبــق مقــررات زیســت
محیطــی اروپــا در ســال  ،2009حــد اســتاندارد گوگــرد

در ســوختهای مــورد اســتفاده جــادهای میبایســت
حــدود  10 ppmباشــد [ .]6بنابرایــن ترکیــب ایــن دو
مــاده موجــب افزایــش بیــش از حــد مجــاز درصــد گوگــرد
موجــود در مخلــوط نهایــی میگــردد کــه احتمــاال

میســازد .امــا میتوانــد از کاربردهــای دیگــر میعانــات
روانســازی نفــت و  ...کــه نیــازی بــه ســوزاندن نــدارد،

بهــره جســت .بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه هــدف اصلــی
از ترکیــب میعانــات گازی و روغــن دیاساو ارتقــای

قیمــت روغــن دیســولفید بــوده جهــت صــادرات اســت.

افــزودن میعانــات بــه روغــن دیســولفید انتقــال و صادرات

ایــن مــاده را نیــز تســهیل میکنــد .همچنیــن ترکیــب
روغــن دیســولفید بــا میعانــات بهعنــوان حــال در

فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت بــرای حــل کــردن اســفالتن

مثبــت ارزیابــی شــده و در مرحلــه تحقیقــات پایــه اســت.
از دیگــر خــواص بالقــوه ایــن ترکیــب ،ویژگــی آن در حــل

کــردن گوگــرد عنصــری بــوده کــه تحقیقاتــی در همیــن

زمینــه توســط تیــم نویســندگان در حــال انجــام اســت.
درک بهتــر خــواص مخلــوط ایــن دو مــاده مســتلزم

مطالعــات تجربــی اســت .طبــق جســتجوهای صــورت

گرفتــه ،تاکنــون مطالعــات مشــابهی در زمینــه ترکیــب
ایــن دو مــاده و مطالعــه ویژگیهــای ترکیــب آنهــا

صــورت نگرفتــه و ایــن تحقیــق احتمــاال بــرای نخســتین

بــار نتایــج را گــزارش میدهــد .ســایر مقــاالت یافــت
شــده اغلــب یــا بــه مدلســازی پرداختهانــد و یــا

ویژگــی یکــی از ایــن مــواد را بــه تنهایــی مــورد مطالعــه
قــرار دادهانــد .بهعنــوان نمونــه تحقیقــات انجــام شــده
میتــوان بــه تحقیــق دیزانگالیــو و همــکاران بــرروی
روغــن دیســولفید اشــاره کــرد .آنهــا اقــدام بــه بررســی

و اســتخراج دیمتیــل دیســولفید ،دیاتیلمتیــل
دیســولفید و دیاتیـل دیســولفید از روغــن دیســولفید

کردنــد .روغــن دیســولفید مــورد اســتفاده آنهــا محصــول

جانبــی پاالیشــگاه گازی تنگیــز بــوده اســت .دیزانگالیــو
2

و همــکاران ســعی داشــتند بــا توجــه بــه مخاطــرات
محیــط زیســتی و مشــکالت ناشــی از خوردگــی روغــن
دیســولفید ،راهــی بــرای تولیــد مــواد مفیــد و اقتصــادی

بیابنــد [.]15

1. H2S
2. Tengiz
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بنــا بــه اهمیــت مطالعــه بــرروی روغــن دیســولفید،

آتــی بهــره گرفــت .بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق ســعی شــده

ســاختاری و شــیمیایی ایــن مــاده داشــت .روغــن

ضریــب شکســت ،کشــش ســطحی ،رئولــوژی ،ســنجش

توکتیــن و همــکاران مطالعــهای بــرروی ویژگیهــای

دیســولفید تولیــدی پاالیشــگاه مــورد مطالعــه حاصــل
جداســازی مرکاپتــان از میعانــات گازی و نفــت بــوده اســت

[ .]16همچنیــن دیزانگالیــو و همــکاران [ ]17در ســال

 2016در زمینــه خــواص فیزیکــی و شــیمیایی روغــن

اســت تــا بــا انجــام آزمایشهــای تعییــن خــواص فیزیکــی
میــزان نمــک و گرمــای احتــراق بــر روی ترکیبــات
مختلــف روغــن دیســولفید و میعانــات گازی از  0تــا

 %100حجمــی ،اطالعاتــی از رونــد افزایــش یــا کاهــش

کیفیــت مخلــوط کســب نمــود .در بخشهــای بعــدی

دیســولفید تولیــدی در پاالیشــگاه گاز تنگیــز قزاقســتان

مقالــه ابتــدا بــه معرفــی مــواد و روشهــای مــورد اســتفاده

گوگــرد ،حاللیــت در حاللهــای مختلــف و ســاختار

در مــورد آن و در ادامــه نتیجهگیــری نهایــی پرداختــه

همچــون چگالــی ،دمــای جــوش ،ضریــب شکســت ،مقــدار

هندســی مطالعاتــی را انجــام دادنــد .طاهــری و همــکاران

[ ]5بــه بررســی حــذف بیولوژیکــی روغــن دیســولفید

از خــاک بــا اســتفاده از چندگونــه باکتــری پرداختنــد.

از آخریــن مطالعــات انجــام شــده بــرروی روغــن
دیســولفید ،پژوهــش کرنتــوا و همــکاران اســت .آنهــا بــه

در انجــام ایــن تحقیــق ،ســپس بــه ارائــه نتایــج و بحــث
میشــود.

مواد و روشها
مواد شیمیایی

تمامــی مــواد شــیمیایی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق

منظــور حــل ترکیبــات آســفالتن و واکــس بــا اســتفاده

شــامل بوتانــول ،متانــول بــیآب ،محلــول اســتاندارد

کرنتــوا و همــکاران متوجــه شــدند کــه اســتفاده از روغــن

نرمــال دکان از شــرکت مــرک 2آلمــان خریــداری شــدهاند.

از روغندیســولفید تحقیقــات گســتردهای انجــام دادنــد.

نمــک ،زایلــن ،بنزوئیــک اســید ،هیدروکســید ســدیم و

دیســولفید بــه تنهایــی بــرای حــل ترکیبــات آســفالتن و

میعانــات گازی و روغــن دیســولفید مــورد آزمایــش از

فعالکننــده ســطحی و هیدروکربنهــای آروماتیــک

تهیــه گردیدهانــد .خــواص فیزیکــی -شــیمیایی ایــن دو

از نمونــه کارهــای انجــام شــده بــرروی میعانــات گازی

آمادهسازی نمونهها

واکــس کافــی نیســت .بنابرایــن بــا اضافــه کــردن مــواد
انحــال و حــذف ایــن مــواد را بهبــود بخشــیدند [.]18

شــرکت پاالیــش گاز فجــر جــم واقــع در اســتان بوشــهر

مــاده در جــدول  1قابــل مشــاهده اســت.

تحقیــق ژانــگ و همــکاران [ ]19اســت کــه خــواص ســیال

بــرای انجــام ایــن تحقیــق عــاوه بــر اندازهگیــری خــواص

را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد .اهمیــت تعییــن خــواص

جــدا از هــم ،نســبتهای حجمــی مختلــف نیــز بــه منظــور

و کشــش بیــن ســطحی میعانــات گازی چــاه کاراچگانــک

1

میعانــاتگازی و روغــن دیســولفید بهصــورت خالــص و

فیزیکــی و شــیمایی ایــن مــواد بهصــورت خالــص و

بررســی تأثیــرات بــر یکدیگــر تهیــه و مــورد آزمایــش قــرار

هــر چــه بهتــر در زمینــه اســتفاده و کاربــرد آن در

حجمــی و بــا فواصــل  %10بــا اســتفاده از بالنهــای حجمــی

خــواص ترکیــب روغــن دیســولفید و میعانــات گازی در

آزمایشهــا بهجــز آزمایــش گرماســنجی در فشــار و دمــای

همچنیــن مخلــوط ،میتوانــد منجــر بــه تصمیمگیــری

گرفــت .ترکیــب نمونههــا در محــدوده  0الــی %100

بخشهــای مختلــف صنعــت گــردد .بــرای پیشبینــی

و میکروپیپــت تهیــه گردیــد .شــرایط محیطــی بــرای تمامی

حیــن انتقــال و یــا تزریــق بــه مخــازن نفتــی بــه منظــور

محیــط آزمایشــگاه بــود و آزمایــش بــا دســتگاه رئومتــر نیــز

کاربردهــای مهــم ایــن ترکیــب اســت .پیشبینــی خــواص

دمــای اســتاندارد  15/5نیــز انجــام شــد.

ازدیــاد برداشــت و حــذف رســوبات آســفالتن و واکــس از

فیزیکــی ایــن ترکیــب محققــان را قــادر میســازد کــه

از ایــن خــواص در مدلســازی و یــا شبیهســازیهای

بــا توجــه بهویژگــی دســتگاه ،عالوهبــر دمــای محیــط در
1. Karachaganak
2. Merck
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جدول  1خواص فیزیکی -شیمیایی روغن دیسولفید و میعانات گازی پاالیشگاه گاز فجر جم.
خاصیت

روغن دیسولفید

میعانات گازی

نقطه انجماد ()°C

-80

-

نقطه جوش اولیه ()°C

110/8

36

نقطه جوش نهایی ()°C

174/5

256

وزن مولکولی ()g/mol

94

78

چگالی ویژه در دمای 20/4 °C

1/0127

0/7175

گوگرد کل ()wt%

51/2

-

بایــد در نظــر داشــت کــه بهدلیــل ماهیــت آلــی هــر دو

بــا ایــن اســتاندارد ضریــب شکســت مایعــات هیدروکربنــی

هســتند [ .]6تمامــی آزمایشهــا بــا دوبــار تکــرار انجــام

مهــم قلمــداد میگــردد .شــرایط اندازهگیــری نمونههــا

مــاده ،در دمــای اتــاق بــه راحتــی در یکدیگــر امتزاجپذیــر
شــدند و فواصــل اطمینــان  %95بــرای هــر داده میانگیــن

در نظــر گرفتــه شــد .نســبتهای تهیــه شــده بــه منظــور
ســنجش کشــش ســطحی ،ضریــب شکســت ،رئولــوژی

ســیال ،میــزان نمــک و گرمــای احتــراق مــورد آزمــون
قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر دو مــاده

خالــص و یــا ترکیــب آنهــا بهعنــوان یــک خاصیــت
توســط ایــن دســتگاه در دمــای  24°Cو فشــار محیــط

بــود .در پایــان ،نمــودار ضریــب شکســت برحســب درصــد
حجمــی نســبتها ترســیم و بــا اســتفاده از رگرســیون

ارتبــاط بیــن متغیرهــا مشــخص گردیــد.
کشش سطحی

در شــرایط آزمایشــگاهی فــرار هســتند و طبیعتــا بــه

بــه منظــور مشــخص نمــودن کشــش ســطحی هــر یــک

بــه منظــور جلوگیــری از اعمــال خطــای فراریــت مــواد،

پارامتــر در یــک ترکیــب بــا افزایــش درجــه خلــوص

مــرور زمــان ترکیبــات آنهــا تغییــر خواهــد نمــود .لــذا

از مــواد بهطــور خالــص و همچنیــن تغییــرات ایــن

نمونههــا حتیاالمــکان پیــش از انجــام تســت مــورد
نظــر تهیــه گردیــد و ســریعاً مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.

یکــی از مــواد از دســتگاه ســنجش کشــش ســطحی

2

()TD1C, Lauda, Germany

بــا روش حلقــه دونــوی

3

بهدلیــل صحــت ســنجی موضــوع ،پیشتــر تأثیــر زمــان

مطابــق بــا اســتاندارد بینالمللــی بــا کــد

شــد و مشــخص گردیــد کــه در صورتیکــه نمونههــا
پــس از ترکیــب ســریعاً مــورد آنالیــز قــرار گیرنــد نتایــج

شــد .دقــت اندازهگیــری ایــن دســتگاه 0±/1 mN m-1

میباشــد .دســتگاه در حقیقــت میــزان کشــش ســطح

از چنــد روز نگهــداری در ظــروف دربســته مــورد آنالیــز

اندازهگیــری مینمایــد (شــکل  .)1دقــت دســتگاه بــا

تغییــر در درصــد ترکیــب متغیــر بــود (دادههــا منتشــر

و کالیبــره شــد .حلقــه مخصــوص دســتگاه همــراه بــا بــاال

روش کار

بیشــترین فشــار در ســطحی ســیال بــه حلقــه اعمــال

ســاخت نمونههــا بــر مقــدار چگالــی ترکیــب بررســی

ASTM D1331

[ ]21در شــرایط دمــا و فشــار محیــط آزمایشــگاه اســتفاده

چگالــی متفاوتــی را نســبت بــه زمانیکــه نمونههــا پــس

تمــاس بیــن ســیال و اتمســفر بــاالی ســیال (هــوا) را

قــرار میگیرنــد ،بهدســت میدهــد و ایــن تفــاوت بــا

اســتفاده از آب دوبــار تقطیــر و متانــول خالــص ســنجش

نشــده اســت).

آمــدن از عمــق نمونــه فشــار وارده را ثبــت مینمایــد.

ضریب شکست

میگــردد کــه بــه محــض گســیختگی ایــن اتصــال

ضریــب شکســت بــا دســتگاه ســنجش ضریــب شکســت
دســتی( 1مــدل  )Abbeو مطابــق بــا اســتاندارد بینالمللــی

بــا کــد  ]20[ ASTM D1218اندازهگیــری شــد .مطابــق

نیــروی وارده بــه صفــر میرســد.

1. Analogue Refractometer
2. Tensiometer
3. Du Noüy
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الف
حلقه دونوی

ب
اتمسفر (هوا)

نیرو کشش

شکل  1الف) شماتیک روش دونوی جهت اندازهگیری کشش سطحی و ب) شماتیک محفظه اندازهگیری دستگاه رئومتر به روش استوانه
چرخان

نقطــه پیــک نمــودار در حقیقــت نشــاندهنده کشــش

بــا اســتاندارد بینالمللــی بــا کــد  ]22[ ASTM D3230در

کشــش ســطحی بــر حســب درصــد حجمــی نســبتها

روش کــه بــر مبنــای رســانش الکتریکــی ســیال عمــل

ســطحی ســیال مــورد اســتفاده اســت .در پایــان ،نمــودار

ترســیم وبــا اســتفاده از رگرســیون از خطــی بــودن و یــا

غیــر خطــی بــودن ارتبــاط بیــن متغیرهــا نتیجهگیــری
حاصــل شــد.

رئومتر

از دســتگاه رئومتــر مــدل ( )Anton Paar, MCR 301بــه

منظــور اندازهگیــری خــواص رئولوژیکــی و همچنیــن
ســنجش گرانــروی ســیال مــورد نظــر اســتفاده شــد.

ســه نمونــه بــا نســبت هــای حجمــی  50 ،0و %100

میعانــات گازی در دو دمــای مختلــف  15/5و  24 °Cو

فشــار محیطــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .محفظــه

اندازهگیــری دســتگاه شــامل یــک ســیلندر توخالــی
و محــل قرارگیــری نمونــه اســت کــه اســتوانه صلــب

بهصــورت کامــا عمــود وارد آن شــده و بــا ســرعتهای
متفــاوت میچرخــد (شــکل  .)1ایــن مجموعــه توســط

چرخــش آب بــا دمــای مــورد نظــر در بیــرون جــداره

شــرایط دمــا و فشــار محیطــی اســتفاده شــد .طبــق ایــن
میکنــد ،در دمــا و فشــار محیــط میــزان مشــخصی ولتــاژ

بــه نمونــه مایــع اعمــال شــده و میلیآمپــر مشــخصی
دریافــت میگــردد .مقــدار میلیآمپــر وابســته بــه

غلظــت نمــک موجــود در نمونههــا متفــاوت اســت.

منظــور از نمــک کلیــه کلرایدهــای رایــج در ترکیبــات

نفتــی شــامل ســدیم ،کلســیم و منیزیــم و یــا ســایر امــاح
بــارداری اســت کــه توســط جریــان الکتریکــی میتواننــد
در مایــع رســانش ایجــاد کننــد .طبــق دســتورالعمل،

ولتاژهــای متفــاوت در محــدوده  25تــا  250 Vبــه
نمونههــا اعمــال و مقــدار میلیآمپــر متناظــر از روی
دســتگاه خوانــده شــد .بــا اســتفاده از ترســیم منحنــی

محلــول نمــک اســتاندارد بــا غلظتهــای 15 ،9 ،3 ،0
و

g/m

-3

 30برحســب مقادیــر میلیآمپــر ،غلظــت

نمــک موجــود در نمونههــای مجهــول بــا اندازهگیــری

میلیآمپــر آنهــا مشــخص گردیــد.

ظــرف قرارگیــری نمونــه ،قــادر بــه تنظیــم دمــا بــود.

نمــک اســتاندارد محلولــی حــاوی  10 ccمحلــول نمــکcc

گرانــروی ســیال نســبت بــه نرخهــای برشــی در محــدوده

 NaClهــر کــدام بــا غلظــت  10 g/Lآب اســت [ .]22بــا

سنجش نمک

ژوژه  100 ccحــاوی  50 ccزایلــن و مابقــی مخلــوط

قابلیــت چرخشــی دســتگاه بــه منظــور بررســی تابعیــت

 20 ،CaCl2محلــول نمــک  MgCl2و  70 ccمحلــول نمــک

 50تــا  200 s-1مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

ترکیــب حجــم مشــخصی از ایــن محلــول در یــک بالــن

بــه منظــور اندازهگیــری میــزان نمــک موجــود در

الکلهــا تهیــه شــد.

نمونههــا بــا نســبتهای  50 ،0و  %100میعانــات گازی
از دســتگاه ســنجش شــوری )Petrotest, SCO1( 1مطابــق

1. Salinometer
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مخلــوط الکلهــا نیــز بــا ترکیــب  %63حجمــی از بوتانــول

بهصــورت جداگانــه محاســبه و از گرمــای احتــراق کل

لیتــر از ایــن محلــول مطابــق بــا دســتورالعمل 3 cc ،آب

گرمــای احتــراق اصــاح شــده بهدســت آیــد .از قــرص

و  %37حجمــی متانــول بــیآب حاصــل شــد .بــه هــر
اضافــه گردیــد .نمونــه شــاهد 1و نمونــه مجهــول مشــابه

بــا همیــن روش امــا بهترتیــب بــدون افــزودن محلــول
نمــک اســتاندارد و بــا افــزودن  10 ccنمونــه بــه 40 cc
زایلــن آمــاده شــده اســت.

کــه توســط دســتگاه حاصــل میشــود کســر نمــود تــا
بنزوئیــک اســید و مــاده نرمــال دکان بــا گرمــای احتــراق
مشــخص بــه منظــور کالیبــره نمودن دســتگاه و تشــخیص

صحــت نتایــج اســتفاده شــد .گرمــای احتــراق ناخالــص

اصــاح شــده نمونههــا مطابــق رابــط ( )3محاســبه شــد:
()3

گرمای احتراق

ســه نمونــه بــا نســبتهای  50 ،0و  %100حجمــی
میعانــات گازی بــرای انجــام آزمایــش ســنجش میــزان

گرمــای احتــراق بــا اســتفاده از دســتگاه گرماســنج 2مــدل
( )Petrotest, C2000و مطابــق بــا اســتاندارد بینالمللــی

بــا کــد  ]23[ ASTM D240انتخــاب شــد .مطابــق بــا
ایــن اســتاندارد ،روش اندازهگیــری گرمــای حاصــل از

احتــراق ســوختهای مایــع هیدروکربنــی توســط بمــب
گرماســنج بــه تفصیــل شــرح داده شــده اســت .بمــب
حــاوی نمونــه در شــرایط حجــم ثابــت بــه فشــار 30 bar

رســیده و واکنــش ســوختن تحــت ایــن شــرایط انجــام و

تفــاوت دمایــی توســط حســگر دســتگاه ثبــت میگــردد.

اجــزای مختلــف بمــب گرماســنج در شــکل  2قابــل
مشــاهده اســت .بــه دلیــل اینکــه در حیــن انجــام واکنــش

مقــداری گرمــا نیــز بــه واســطه تشــکیل اســید نیتریــک
و اســید ســولفوریک و همچنیــن ســوختن نــخ احتــراق

آزاد میگــردد ،بنابرایــن بایــد تمامــی ایــن مقادیــر را

Q g=(Q-e1-e2-e3)/w

کــه  Q gو  Qبهترتیــب گرمــای احتــراق ناخالــص اصــاح
شــده و کل بــر حســب ژول بــر گــرم و ژول e 1،e 2 ،و

 e3بهترتیــب اصالحیــه بــرای گرمــای تشــکیل نیتریــک
اســید ،گرمــای تشــکیل ســولفوریک اســید و گرمــای

احتــراق نــخ احتــراق بــر حســب ژول و  wوزن نمونــه بــر
حســب گــرم میباشــد .طبــق دســتورالعمل ،مقــدار

e1

بــا تیتــر نمــودن محتــوی بمــب بعــد از انجــام واکنــش

بــا ســدیم هیدروکســید و محاســبه حجــم بــاز مصرفــی و
مقــدار  e 2بــا داشــتن درصــد وزنــی گوگــرد مربــوط بــه

نمونــه محاســبه میگــردد .مقــدار عــددی  e 3نیــز طبــق
اســتاندارد دســتگاه  50 jاســت.

نتایج و بحث

شــکل  3رونــد تغییــرات ضریــب شکســت بــر حســب

نســبتهای حجمــی مختلــف روغــن دیســولفید و
میعانــات گازی از  0تــا  %100را نشــان میدهــد.

ورودی اکسیژن
سیستم جرقه زن
دماسنج

همزن

محفظه آب
بمب گرماسنج
شکل  2شماتیک دستگاه گرماسنج
1. Blank Sample
2. Calorimeter
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R2=0.9981

ضریب شکست
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نسبت حجمی از گاز میعانی به روغن دی سولفید

1/42
0

شکل  3تغییرات ضریب شکست ترکیب دو ماده  DSOو میعانات گازی با نسبتهای حجمی مختلف از  0تا  % 100در شرایط محیطی

نتایــج حاصلــه در شــرایط محیطــی نشــان داد کــه

محاســبه شــد مقادیــر بســیار کوچکــی بــود کــه ب ـرروی

 1/5215و میعانــات گازی خالــص  1/4277و ترکیبــات

دقــت قابــل قبــول اندازهگیریهــا میباشــد .بررســی

ضریــب شکســت مــاده روغــن دیســولفید خالــص
آنهــا بــا ضریــب خطــی ســازی بســیار خوبــی

شــکل بهخوبــی قابــل مشــاهده نیســت و ایــن نشــان از

رئولــوژی نمونههــا در دو دمــای مختلــف  15/5و 24°C

( )R2= 0/9981بهصــورت خطــی تغییــر کردنــد .نتایــج در

نشــان داد کــه تغییــرات گرانــروی بــا نــرخ برشــی تقریبــا

بــرای تمــام دادههــا مشــخص شــد .ایــن درحالــی بــود

 5نمایــش داده شــد .ایــن امــر نشــان دهنــده نیوتنــی

شکســت میانگیــن بــرای روغــن دیســولفید 1/5155

خطــوط قابــل چشمپوشــی اســت و میتوانــد ناشــی از

شــکل  3نشــان داده شــده اســت و فواصــل اطمینــان %95

کــه طبــق نتایــج دیزانگالیــو و همــکاران ،مقــدار ضریــب

ثابــت و رونــد خطــی دارد .ایــن رونــد بــه خوبــی در شــکل

بــودن ســیال اســت هرچنــد شــیب مالیــم افزایشــی

بهدســت آمــد [ .]17البتــه همانگونــه کــه پیشتــر

تبخیــر جزیــی نمونههــا بــا افزایــش زمــان و یــا زیــاد

بــروز خطــا در حیــن انجــام کار و حصــول نتایــج شــود

دمــای  24°Cدمــای محیــط آزمایشــگاه بــود و بــرای

انجــام آزمایشهــا بــا ســرعت صــورت پذیــرد تــا حداقــل

کــه قابلیــت تنظیــم دمایــی را نداشــتند ،ثابــت و نتایــج

ترکیــب دو مــاده روغــن دیســولفید و میعانــات گازی بــا

ســانتیگراد بــرای انجــام آزمایــش بــا دســتگاه رئومتــر ،تنها

محیطــی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه از شــکل 4

بــود چــرا کــه تنهــا ایــن دســتگاه در میــان ســایر

ذکــر شــد ،فراریــت نمونههــا تــا حــدی میتوانــد باعــث

شــدن نــرخ برشــی باشــد.

امــا تــا حــد امــکان ســعی شــده اســت کــه مراحــل

تمامــی دســتگاههای مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق

تبخیــر رخ دهــد .شــکل  4تغییــرات کشــش ســطحی

قابــل قیــاس بــود .امــا دلیــل انتخــاب دمــای  15/5درجــه

نســبتهای حجمــی مختلــف از  0تــا  %100در شــرایط

مقایســه نتایــج در دمــای محیطــی بــا دمــای اســتاندارد

قابــل مشــاهده اســت ،روغــن دیســولفید دارای بیشــترین

دســتگاههای مــورد اســتفاده ،قابلیــت تنظیــم دماهــای

گازی نیــز کمتریــن مقــدار یعنــی  19/9 mN/mمیباشــد.

مطابــق بــا شــکل  5بیشــترین مقــدار گرانــروی مربــوط

ایــن دو مــاده مشــخص شــد کــه بــا دقــت باالیــی رونــد

دمــای  15/5 °Cو برابــر بــا  0/69 mPa.sو کمتریــن مقــدار

فواصــل اطمینــان  %95کــه بــرای هــر داده بــا دوبــار تکرار

برابــر بــا  0/45 mPa.sمیباشــد.

میــزان کشــش ســطحی یعنــی  30/6 mN/mو میعانــات

مختلــف را داشــت .از میــان شــش نمونــه بررســی شــده،

بــا بــرازش دادههــای حاصــل از ترکیبــات حجمــی مختلف

بــه میعانــات گازی  %0یــا روغــن دیســولفید خالــص در

یــک معادلــه درجــه  2را دنبــال میکنــد .در ایــن شــکل،

آن مربــوط بــه میعانــات گازی خالــص در دمــای  24°Cو
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شکل  5تغییرات گرانروی برحسب نرخ برشی سه نمونه با نسبتهای حجمی  50 ،0و  % 100میعانات گازی در دو دمای  15/5و 24˚C

در یــک دمــای ثابــت گرانــروی روغــن دیســولفید بیشــتر

 6ترســیم شــد .همانگونــه کــه از شــکل مشــخص اســت،

روغــن دیســولفید بــه میعانــات گازی خالــص در دمــای

خطــی و بــرای هــر نمونــه اســتاندارد (نقــاط مشــکی توپــر

از گرانــروی میعانــات گازی اســت ،از ایــن رو بــا افــزودن
اســتاندارد  15/5°Cگرانــروی از  0/54تــا 0/69 mPa.s

افزایــش مییابــد و همانگونــه کــه انتظــار میرفــت،

افزایــش دمــا منجــر بــه کاهــش گرانــروی گردیــد.

بــه منظــور بررســی امــاح و نمکهــای موجــود در

نمونههــا ،آزمایشهایــی بــر روی نســبتهای حجمــی
 50 ،0و  %100میعانــات گازی در دمــای محیــط ()24°C

طبــق دســتورالعمل اســتاندارد معرفــی شــده []22صــورت
پذیرفــت .نتایــج در شــکل  6نشــان داده شــده اســت .پس
از تهیــه محلولهــای نمــک اســتاندارد بــا غلظتهــای ،0

 15 ،9 ،3و  30 g/m-3و همچنین نمونههای  50 ،0و %100

میعانــات گازی ،آزمایشهایــی تحــت ولتاژهــای متفــاوت
از  25تــا  250 Vبــرای هــر کــدام بــه تفکیــک انجــام شــد

و میلیآمپرهــای دریافتــی از دســتگاه مطابــق بــا شــکل

خطــوط اســتاندارد ترســیم شــده در هــر ولتــاژ کامــا

در شــکل  ،)6میلیآمپرهــای دریافتــی از دســتگاه تحــت
ولتاژهــای مختلــف دقیقــاً بیانگــر غلظــت مشــخصی از

نمــک در نمونــه اســت .بــه همیــن منــوال نمونههــای
مجهــول کــه بــرروی شــکل بــا نقــاط مثلــث ،دایــره و

مربــع توخالــی مشــخص شــدهاند ،تحــت ولتاژهــای

مختلــف مقادیــری از میلیآمپــر را نشــان میدهنــد کــه
بــا درونیابــی مشــخص شــد بــا دقــت خوبــی بهصــورت
عمــودی در یــک راســتا قــرار دارنــد و نمایانگــر غلظــت

نمــک موجــود در آن نمونــه میباشــد .بــا ایــن تفســیر

غلظــت نمــک موجــود در میعانــات گازی خالــص

 ،26/096روغــن دیســولفید خالــص ( %0میعانــات گازی)
 30/265و نســبت حجمــی  %50برابــر بــا 28/451 g/m3
بهدســت آمــد.

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396
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گاز میعانی خالص

R2=0.9999

خالص DSO

نسبت %50

Standard at 250 V

5
4
3

Standard at 125 V

R2=1

Standard at 25 V

R2=0.9991

35

30

25

15

20
غلظت نمک ( )g/m

5

10

0

شدت جریان ()mA

10
9
8
7
6

2
1
0

3

شکل  6تعیین غلظت نمک موجود در نمونههای  50 ،0و  ،100میعانات گازی با استفاده از منحنی استاندارد نمک در سه ولتاژ مختلف
 125 ،25و  250 Vدر شرایط محیطی.

لــذا روغــن دیســولفید مقــدار نمــک بیشــتری نســبت بــه

مطابــق بــا رابطــه ( )3بهترتیــب ،26554/7±101 J/g

جــدول  2نتایــج ســنجش گرمــای احتــراق نمونههــا

بنابرایــن گرمــای احتــراق روغــن دیســولفید تقریبــا

میعانات گازی داشــت.

را نشــان میدهــد .همانطــور کــه قبــا ذکــر شــد،
گرمــای احتــراق ناخالــص نمونههــا شــامل تمامــی

گرمــای احتــراق حاصلــه از نــخ احتــراق ،تشــکیل اســید
ســولفوریک و تشــکیل اســید نیتریــک اســت کــه بایــد
مقادیــر آنهــا از مقــدار گرمــای احتــراق ناخالــص کل کــه

دســتگاه ارائــه میدهــد کســر گــردد.

طبــق دادههــای پاالیشــگاه ،نمونــه میعانــات گازی تهیــه
شــده فاقــد گوگــرد بــود بنابرایــن درصــد گوگــرد ترکیــب،

بــا توجــه بــه درصــد گوگــرد روغــن دیســولفید محاســبه

گردیــد .بــا ایــن حســاب ،گرمــای احتــراق ناخالــص اصالح

شــده بــرای نســبتهای  50 ،0و  %100میعانــات گازی

 33027/5±82و  44874/7±105بهدســت آمــد.

 %60گرمــای احتــراق میعانــات گازی اســت و افــزودن این
دو مــاده بــه یکدیگــر موجــب کاهــش گرمــای احتــراق
محصــول بــا ارزشــی چــون میعانــات گازی میگــردد.

بــرای راســتی آزمایــی دادههــای بهدســت آمــده ،مــواد
نرمــال دکان و بنزوئیــک اســید کــه مقــدار گرمــای

احتــراق آنهــا در منابــع مشــخص اســت را بــا دســتگاه
گرماســنج انــدازه گرفتــه و بــا گرمــای احتــراق منابــع
مقایســه گردیــد و نتایــج در جــدول  3ارائــه شــد .بــا توجه

بــه ایــن جــدول و میــزان خطــای انــدازه گیــری شــده،
مشــاهده میشــود کــه دقــت اندازهگیــری دســتگاه
قابــل قبــول اســت.

جدول  2مقادیر گرمای تشکیل اسید سولفوریک ،تشکیل اسید نیتریک ،گرمای احتراق ناخالص کل و گرمای احتراق ناخالص اصالح شده
برحسب ژول برای نسبتهای حجمی  50 ،0و  %100میعانات گازی
نسبت حجمی
میعانات گازی

گرمای احتراق ناخالص
کل ()J

گرمای احتراق
اسید نیتریک ()J

درصد جرمی
گوگرد ()J

گرمای احتراق اسید گرمای احتراق ناخالص
اصالح شده ()J/g
سولفوریک ()J

0

12969/8476

755/2575

51/2

1223/48

26554/1017

50

14479/662

452/1865

30

699/48

33027/825

100

18560/526

22/523

0

0

44874/1057
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جدول  3گرمای احتراق نرمال دکان و بنزوئیک اسید حاصل از آزمایش در مقایسه با مقادیر سایر منابع
نرمال دکان

بنزوئیک اسید

وزن مولکولی ()g/mol

142/28

122/12

گرمای احتراق آزمایشگاهی ()kJ/mol

6804/3769

3237/2252

گرمای احتراق گزارش شده ()kJ/mol

6778/6

خطای نسبی ()%

[]24

0/3849

3231/42

[]23

0/1889

ایــن مخلــوط نیــز توســط نتایــج دســتگاه رئومتــر تأییــد

نتیجهگیری

بهطــور کلــی ذخیرهســازی و یــا ســوزاندن روغــن
دیســولفید صدمــات جبرانناپذیــری بــه محیــط زیســت

وارد خواهــد نمــود .امــا بــا اضافــه کــردن میعانــات گازی

بــه ایــن مــاده میتــوان بــرای حــل اســفالتن و یــا گوگــرد
عنصــری بهــره گرفــت و حتــی شــرایط فرآینــد کراکینــگ

را در کــوره اولفیــن بهبــود بخشــید .درصــد بهینــه

ایــن مخلــوط بســته بــه کاربــرد هــدف و ویژگیهــای

فیزیکــی– شــیمیایی مــورد نیــاز ،میتوانــد متفــاوت
باشــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده مشــخص
شــد کــه در شــرایط محیطــی بــا افزایــش درصــد حجمــی

میعانــات گازی ضریــب شکســت مخلــوط از  1/5215تــا

 1/4277بــا دقــت خوبــی بهصــورت خطــی کاهــش یافــت
و مقــدار کشــش ســطحی نیــز از  30/6تــا 19/9 mN/m

بهصــورت یــک تابــع درجــه  2نزولــی بــود .رفتــار نیوتنــی

گردیــد و همچنیــن مشــخص شــد کــه افــزودن روغــن
دیســولفید بــه میعانــات گازی موجــب افزایــش گرانــروی

از  0/55تــا  0/69 mPa.sدر دمــای  15/5°Cمیگــردد.

روغــن دیســولفید و میعانــات گازی بهترتیــب دارای

غلظــت نمــک  30/265و  3 g/m 26/096بودنــد کــه بــه
دلیــل غلظــت نمــک بیشــتر روغــن دیســولفید ،اختــاط
ایــن دو مــاده موجــب افزایــش غلظــت نمــک میعانــات
گازی در مخلــوط نهایــی میگــردد بهطوریکــه مخلــوط

 %50حجمــی ایــن دو مــاده حــاوی  g/m 28/451نمــک
3

بــود .همچنیــن میــزان گرمــای احتــراق ناخالــص روغــن
دیســولفید و میعانــات گازی بهترتیــب 26554/7±101

و  J/g 44874/7±105بهدســت آمــد کــه بــه وضــوح
مشــخص اســت ترکیــب ایــن دومــاده ســبب کاهــش

کیفیــت احتــراق میعانــات گازی نهایــی میگــردد.
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