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تولید امولسیون پایدار هیدروکربن سنگین در
آب با استفاده از امولسیونکننده سویه باکتریایی
bacillus licheniformis

صبا پژوهان ،1افشین فرح بخش* 1و سید محمدمهدی دستغیب
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-1گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده مهندسی شیمی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
 -2پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1396/9/9 :

تاريخ پذيرش1397/7/10 :

چكيده
در ســالهای اخیــر یکــی از پیشــرفتهای مهــم در زمینــه انتقــال ترکیبــات نفتــی و ایجــاد فرموالســیونهای قیــری اســتفاده
از امولســیونها میباشــد .انتخــاب امولســیونکننده نقــش تعیینکننــدهای در تشــکیل امولســیون و پایــداری آن دارد.
امولســیونکنندههای زیســتی جایگزیــن و یــا مکمــل مناســبی بــرای امولســیونکنندههای شــیمیایی بــوده و عالوهبــر زیســت
تخریبپذیــری بهتــر ،آلودگــی زیســت محیطــی کمتــری دارنــد .در ایــن مقالــه ،ســویه باکتریایــی بومــی  Bacillus licheniformisدر
محیــط کشــت بهینــه و شــرایط مناســب رشــد داده شــد و طــی فرآینــد چنــد مرحلــه ای امولســیونکننده زیســتی جداســازی گردیــد.
بــا بهکارگیــری نســبتهای مختلــف امولســیونکننده زیســتی و امولســیونکننده شــیمیای  Stabiram4582و اجــرای دقیــق فرآینــد
امولسیونســازی ب ـهروش روتــور -اســتاتور ،امولســیونهای مختلفــی بــا نســبتهای مختلــف هیدروکربــن ســنگین و امولســیونکننده
در آب ســاخته شــدند .مطابــق مــدل طراحــی آزمایــش تاگوچــی آزمایشهــای کاهــش ویســکوزیته و پایــداری امولســیون انجــام شــد و
توانایــی ایــن امولســیونکننده زیســتی در ایجــاد یــک امولســیون پایــدار هیدروکربــن در آب بــه اثبــات رســید و شــرایط تولیــد امولســیون
بهینهســازی شــد .در شــرایط بهینــه ( %60هیدروکربــن ســنگین %1/32 ،امولســیونکننده %90،امولســیونکننده زیســتی و %10
امولســیونکننده شــیمیایی و همچنیــن  45 °Cدمــا ) میــزان ویســکوزیته نمونــه هیدروکریــن ســنگین تــا  %98کاهــش یافــت و تــا hr

 96پایــدار مانــد .کاربــرد ایــن امولســیون میتوانــد در ایجــاد قیــر امولســیون و یــا در انتقــال نفــت خــام ســنگین ،فرآوردههایــی
همچــون مــازوت یــا ســوخت کــوره ،مصــرف انــرژی در خطــوط لولــه را بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش دهــد.
كلمــات كليــدي :امولســیونکننده زیســتی ،امولســیون هیدروکربــن ســنگین در آب ،کاهــش ویســکوزیته ،پایــداری،

ســویه باکتریایــی
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بــا افزایــش تقاضــای انــرژی در جهــان و کاهــش

نفتهــای ســبک متــداول ،نفتهــای خــام ســنگین
بهعنــوان منبــع هیدروکربــن بــرای اســتفاده در آینــده
مــورد توجــه هســتند [ .]1بــا توجــه بــه وضعیــت
مخــازن نفــت خــام سراســر جهــان بــه مــرور زمــان بــا

کاهــش تولیــد نفــت خــام ســبک ،تولیــد نفــت خــام
ســنگین افزایــش مییابــد [ .]2پیشبینــی میشــود

کــه نفتهــای ســنگین منبــع اولیــه انــرژی فســیلی
جهــان در آینــده نزدیــک خواهنــد شــد کــه ایــن امــر

بــا افزایــش قیمــت نفتهــا همــراه خواهــد بــود .ذخایــر

نفــت ســنگین از جملــه قیــر و نفتهــای فــوق ســنگین،

نشــاندهنده بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر شــناخته
شــده کل هســتند [ .]3نفتهــای ســنگین مقــدار زیــادی

هیدروکربنهایــی بــا وزن مولکولــی بــاال و ســطح باالیــی از
هترواتمهــا شــامل ســولفور ،نیتــروژن ،اکســیژن و فلــزات
دارنــد .نفــت ســنگین و قیــر بــا اســتفاده از ویســکوزیته

بــاال و درجــه  APIپایینشــان مشــخص میشــوند [.]1
بــا توجــه بــه چگالــی نفــت خــام و شــاخص گرانــش
موسســه نفــت آمریــکا ( )APIمیتــوان نفتهــا را بــه

ســه نــوع طبقهبنــدی نمــود :نفــت ســبک و نیمــه ســبک

( ،)20>APIنفــت ســنگین ( )10>API>20و نفــت فــوق

ســنگین ( .]4[ )API>10اگــر چــه نفــت ســنگین در

بیــش از نیمــی از منابــع قابــل اســتحصال نفــت جهــان
نشــان داده شــده اســت ،تقاضــا بــرای نفــت ســنگین و
فــوق ســنگین بهخاطــر ویســکوزیته بــاال و پیچیدگــی

ترکیــب آن کــه تولیــد ،انتقــال و پاالیــش آن را ســخت و

پرهزینــه میســازد ،کــم اســت .کاهــش پیوســته تولیــد
نفــت معمولــی بــا توجــه بــه بهرهبــرداری و مصــرف
بیــش از حــد آن ،در آینــده نزدیــک اســتفاده از منابــع

نفــت ســنگین در تولیــد ســوخت و مــواد پتروشــیمی
بســیار ضــروری ســاخته اســت [ .]5چندیــن روش بــرای
انتقــال نفــت ســنگین مطــرح شــده اســت کــه شــامل:

پیــش گرمایــش نفــت خــام و گرمایــش متعاقــب خــط
لولــه ،رقیقســازی بــا نفتهــای خــام ســبکتر،

بهینهســازی جزئــی و تزریــق غــاف آب اطــراف نفــت
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خــام ویســکوز میگــردد [ 3 ،1و  .]4هــر یــک از روشهــا
مشــکالت اقتصــادی ،اجرایــی و محاســباتی دارد [.]1

ف ـنآوری مطلــوب دیگــر در خطــوط لولــه ،انتقــال نفــت
خــام ویســکوز بــه شــکل امولســیونهای تغلیــط شــده

روغــن در آب (( )O/Wامولســیون آب در نفــت شــامل
قطــرات آب در فــاز پیوســته نفــت ،امولســیون نفــت در
آب شــامل قطــرات نفــت در فــاز پیوســته آب و امولســیون

چندگانــه ،قطــرات ریــز معلــق در قطــرات بزرگتــر
معلــق در فــاز پیوســته اســت) اســت [ .]6جریــان نفــت

ویســکوز در شــکل امولســیونهای نفــت در آب یــک
مســیر جــذاب بــرای انتقــال هیدرولیکــی نفــت ســنگین

اســت ،زیــرا امولسیونســازی بــا ایجــاد قطــرات نفــت در
فــاز پیوســته آبــی میتوانــد میــزان ویســکوزیته را بــه

حــدود  200 cP- 50کاهــش دهــد کــه آن را میتــوان بــه

راحتــی پمــپ نمــود .عالوهبــر ایــن تکنولــوژی امولســیون
میتوانــد در حــذف رســوب نفتــی کــه بهطــور موثــر

بــا روشهــای ســنتی ماننــد بــهکار بــردن حــرارت و
رقیقســازی برطــرف نشــدهاند ،کارایــی داشــته باشــد

[ .]7امولســیون شــامل ســه فــاز اســت :فــاز داخلــی یــا

ناپیوســته قطــرات کــه بهطــور ریــز تقســیم شــده اســت.
فــاز خارجــی یــا پیوســته ماتریســی اســت کــه قطــرات را

در حــال تعلیــق نگــه داشــته اســت .فــاز حــد واســط یــا

اینتــر فــاز شــامل یــک امولســیفایر یــا پایدارکننــده اســت
کــه فــاز پیوســته و ناپیوســته را متصــل بــه یکدیگــر نگــه
مــیدارد و از بههــم چســبیدن قطــرات بــه یکدیگــر و

لختــه شدنشــان جلوگیــری مینمایــد و لــذا امولســیون
را پایــدار نگــه مـیدارد [ .]8مهمتریــن بخــش امولســیون

امولســیفایر اســت کــه معمــوال آنقــدر گرانقیمــت اســت

کــه اثــر اقتصــادی زیــادی بــر فرآینــد امولسیونســازی
دارد [ .]9امولســیفایرها طبقــهای از ســورفکتانتها

هســتند کــه پراکندگــی فــاز پراکنــده در فــاز پیوســته
را پایــدار میکننــد .بیوامولســیفایرها مولکولهــای
دارای دو ســر آب دوســت و روغــن دوســت بــوده،
توســط میکروارگانیســمها تولیــد میگردنــد و جــذب

سوبســتراهای نامحلــول را بــرای میکروبهــا تســهیل
میبخشــند [.]10

شماره  ،104فروردین و اردیبهشت 1397

148

بیوامولســیفایرها اخیــرا توســط جامعــه صنعتــی

جریــان آشــفته تــا حــد زیــادی شکســته میشــوند .در

جایگزینــی ســورفکتانتهای مصنوعــی تجــاری بهخاطــر

آرام میتوانــد شکســت قطــره را منجــر گردنــد .بــه ایــن

بهعنــوان گزینههــای طبیعــی و مــورد اعتمــاد بــرای
خصوصیــات ذاتــی خــود از جملــه ســمیت پایینتــر،
زیســت تخریبپذیــری باالتــر ،ظرفیــت کفکنندگــی
باالتــر ،فعالیــت بیشــتر در دماهــای بــاال ،تحمل ســطح pH

آســیابهای کلوئیــدی تنشهــای برشــی نیــز در جریــان

ترتیــب شــعاع متوســط قطرات زیــر  1 μmدر آســیابهای

کلوئیــدی بهدســت میآیــد [ .]14بــا توجــه بــه توانایــی

ایــن روش در تولیــد انــواع امولســیونهای نفتــی در ایــن

و شــوری خیلــی بــاال مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد [.]11

مقالــه ،تولیــد امولســیون هیدروکربــن ســنگین در آب بــا

صنعــت نفــت میتواننــد بــرای افزایــش بازیافــت نفــت

باکتریایــی بومــی  Bacillus licheniformisبـهروش روتور-

بیوامولســیفایرها عالوهبــر فرآیندهــای زیســت پاالیــی در
از چاههــا ،کاهــش ویســکوزیته نفــت ســنگین ،تمیــز

کــردن مخــازن ذخیــره نفــت ،افزایــش جریــان در خطــوط
لولــه و ثبــات امولســیونهای روغــن /آب اســتفاده

شــوند [ .]5مثــا امولســان یــک امولســیونکننده

زیســتی بــا ســاختار پلــی آنیونــی اســت کــه توســط

اســتفاده از امولســیونکننده زیســتی حاصــل از ســویه

اســتاتور بــه انجــام رســیده و میــزان کاهــش ویســکوزیته

و پایــداری امولســیون تولیــد شــده بررســی شــده اســت.
مواد و روشها
مواد

 Acinetobacter venetianusســویه  ،]12[ RAG-1آالســان

در ایــن مقالــه مــازوت ( )2520 cPبهعنــوان هیدروکربــن

از هتروپلــی ســاکارید و پروتئیــن اســت کــه توســط

cheniformisا( )ACO4از پژوهشــگاه صنعــت نفــت ایــران

نیــز یــک امولســیونکننده زیســتی آنیونــی متشــکل

سـ�نگین اسـ�تفاده شـ�د ،سـ�ویه

 A.radioresistensســویه  53-KAتولیــد میشــود ،از ســایر

تهیــه شــد .گلوکــز ،اوره ،نیتــرات ســدیم ،کلریــد ســدیم،

بیودیسپرســانت را نــام بــرد کــه یــک امولســیونکننده

ســولفات آهــن ( 7آبــه) ،ســولفات منیزیــم ( 7آبه) از شــرکت

ســویه  A2تولیــد میگــردد [.]13

 Stabiram4582از شــرکت  CECAفرانســه خریــداری گردید.

باکتریایـیی�Bacillus li

امولســیونکنندههای زیســتی شــناخته شــده میتــوان

پتاســیم هیدروژن فســفات ،پتاســیم دی هیدروژن فســفات،

A.calcoaceticus

مــرک آلمــان و امولســیونکننــده شــیمیایی بــا نــام تجاری

امولســیفایرهای شــیمیایی اغلــب ســمی هســتند و خــود

در ایــن مقالــه دســتگاههای انکوباتــور همــزندار (ف ـنآوران

خــارج ســلولی بــوده کــه بهوســیله

منبــع اضافــی آلودگــی میباشــند [ .]5امولســیون
میتوانــد در سیســتمهای فشــار بــاال ،غشــایی،

اولتراســونیک ،روتــور -اســتاتور و دیســکی تولیــد شــود.
تفــاوت ایــن روشهــا در تــوان عملیاتــی و بهطــور

فزاینــدهای درجــه اســترس روی محصــول در طــول

فرآینــد امولسیونســازی اســت [ .]14روتــور -اســتاتور
شــامل یــک روتــور کــه بهصــورت متحدالمرکــز داخــل

اســتاتور بــا دو یــا بیــش از دو تیغــه قــرار میگیــرد و
یــک اســتاتور بــا شــکافهای عمــودی یــا کــج میشــود.

همانطــور کــه روتــور میچرخــد ،تولیــد فشــار کمــی
نمــوده کــه مایــع را به درون و خــارج از تجهیزات کشــیده،

در نتیجــه چرخــش و امولسیونســازی مینمایــد [.]15
قطــرات فــاز پراکنــده بــا نیروهــای اینرســی و برشــی در

ســهند آذر  ،)1210Dدســتگاه ویســکومتر (VISCO ELITE

 ،)FUNGILAB S.Aپلنــت تولیــد امولســیون

(France.

 ،(emulbitumenمیکروســکوپ (،)Nikon –ECLIPSE E100

ســانتریفوژ ( ،)HERMLE Labortechnik GmbHاتــوکالو
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

روشها
تولید محیط کشت بهینه

بــرای تهیــه محیــط کشــت بهینــه [ ]9رشــد ســویه
باکتریایــی ،محلــول الــف شــامل :گلوکــز  ،)1/5( g/Lاوره
( ،)0/05نیتــرات ســدیم ( ،)4کلریــد ســدیم

تولید امولسیون پایدار ...
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( ،)0/1پتاســیم هیــدروژن فســفات ( ،)1/8پتاســیم دی

آبــی کــه در درون آســیاب کلوئیــدی در حال سیرکوالســیون

اتــوکالو در دمــای  121 °Cبهمــدت  15 minاســتریل

اختــاط کامــل دو فــاز ،امولســیون تولیــد شــده بــا فاصلــه

هیــدروژن فســفات ( )1/2در آب مقطــر حــل شــده و در
گردیــد .ترکیــب ســولفات آهن ( 7آبــه) ( ،)0/01ســولفات
منیزیــم ( 7آبــه) ( )0/2بهدلیــل اینکــه ممکــن اســت بــر

اثــر حــرارت بــا ســایر اجــزای محیــط کشــت تشــکیل

رســوبدهند ،در داخــل آب مقطــر اســتریل ســرد حــل و

فیلتــر میگردنــد (محلــول ب) .ســپس محلــول الــف و ب

بــا دور  5000 rpmاســت ،اضافــه میگــردد .پــس از  5ثانیــه
درون حمــام یــخ قــرار گرفتــه تــا بــه دمــای  37 °Cبرســد .با

مقایســه ویســکوزیته امولســیون و هیدروکربن خام ســنگین

و کاهــش ویســکوزیته تشــکیل امولســیون هیدروکربــن
ســنگین در آب اثبــات خواهــد شــد.

پایداری امولسیون نفت سنگین در آب

بــا یکدیگــر مخلــوط میشــوند.

بــرای بررســی پایــداری امولســیون 100 cc ،از امولســیون

ســویه  ACO4در  500 ccمحیــط کشــت بهینــه در دمــای

بســته و  24 hrدر دمــای اتــاق قــرار داده ارتفــاع آب جــدا

تولید امولسیونکننده زیستی
°C

 30و دور

rpm

180بهمــدت

hr

 48در انکوباتــور

همــزندار انکوبــه شــده اســت .نمونــه پــس از عملیــات
اســتریل شــدن توســط اتــوکالو ( دمــای  121 °Cو مــدت

 ،)15 minدر دمــای  4 °Cبــا دور  10000 rpmبهمــدت

تشــکیل شــده در یــک اســتوانه مــدرج ریختــه ،درب آن را

شــده در زیــر اســتوانه اندازهگیــری میگــردد .پایــداری
امولســیون از رابطــه ( )1محاســبه میشــود:

()1

آب جدا شده

طراحی آزمایش

 20 minســانتریفوژ میشــود .رســوبات حاصــل جمعآوری

در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه تعــداد فاکتورهــای انتخابــی

ســانتریفوژ بهعنــوان محلــول حــاوی امولســیونکننده

بــرای بهینهســازی و ســاده نمــودن روشهــای تحلیــل

استخراج امولسیونکننده زیستی

تاگوچــی بــا اســتفاده از نرمافــزار  Qualitek-4بهعنــوان

و مایــع باالیــی پــس از انجــام مجــدد مراحــل اتــوکالو و

و ســطوح مــورد آزمایــش و تعــداد زیــاد آزمایشهــا

زیســتی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

و آنالیــز نتایــج بــا حفــظ کیفیــت نســبی آنالیــز مــدل

مایــع باالیــی بــه نســبت  1بــه  3بــا الــکل  %98مخلــوط

مــدل مناســبتر انتخــاب و بهکارگرفتــه شــد .بــا توجــه

میگیــرد و ســپس در دمــای  4 °Cبــا دور 13000 rpm

اثــر ســه فاکتــور موثــر (غلظــت هیدروکربــن ســنگین،

شــده و بهمــدت  24 hrدر یخچــال در دمــای  4 °Cقــرار

بــه آزمایشهــای اولیــه بــرای تعییــن شــرایط بهینــه

ســانتریفوژ میشــود .مــاده جامــد ســفید رنــگ

غلظــت امولســیونکننده زیســتی و دمــا) در ســه ســطح

خــام اســت کــه هــر  gمــاده جامــد در  8 ccآب مقطــر

ویســکوزیته امولســیون و در نهایــت اثبــات شــکلگیری

باقیمانــده در انتهــای لولــه ،امولســیونکننده زیســتی

بــرای اســتفاده در مراحــل بعــدی حــل شــده اســت.
تولید امولسیون هیدروکربن سنگین در آب

بــرای تولیــد  500 gامولســیون هیدروکربن ســنگین در آب،

هیدروکربــن ســنگین بــا دمــای  60 °Cو بــه نســبتهای
 65 ،60و %70بــه فــاز آب حــاوی آب و  %1/32مخلــوط
امولســیونکنندههای زیســتی و شــیمیایی (بــا نســبتهای

 80 ،70و  %90امولســیونکننده زیســتی) بــا دمــای 50 °C

اضافــه شــده [ ]9و بــا اســتفاده از سیســتم روتور -اســتاتور با

یکدیگــر مخلــوط میشــوند .فــاز نفتــی بــه آرامــی بــه فــاز

مختلــف (جــدول  )1مطابــق آرایــه متعامــد  L9در کاهــش
امولســیون ،بررســی گردیــد .بــرای محاســبه کــردن اثــر

خطــا ،تمــام آزمایشهــا بــا ســه بــار تکــرار انجــام شــده

و نتایــج ثبــت گردیــد .نتایــج توســط روشهــای نســبت
Signal-to-noiseا()S/N

و واریانــس

ANOVA

آنالیــز

آمــاری میشــود .بــرای بررســی پراکندگــی نتایــج از

تابــع مربــع انحــراف اســتاندارد از روابــط ( 2و  )3اســتفاده

شــده اســت [:]10
()2
()3

()msdاlogاS/N=-10
MSD=[(y1)2+(y2)2+…+ (yn)2]/n=[Avg.(yi)2]=Yexp2

شماره  ،104فروردین و اردیبهشت 1397
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جدول  1فاکتورهای موثر در تشکیل امولسیون  O/Wو سطوح آنها
فاکتور موثر

سطح
45

35

25

دما ()°C

70

65

60

نسبت هیدروکربن به آب ()%

90

80

70

نسبت امولسیونکننده زیستی به شیمیایی ()%

 S/Nمیــزان خطــا  n ،تعــداد آزمایشــات yi ،نتایــج هــر
آزمایــش و

Yexp

هســتند.

پاســخ نرمافــزار در شــرایط بهینــه

بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از تشــکیل امولســیون کاهــش
ویســکوزیته اســت در نتیجــه در ایــن پــروژه نوع محاســبه

و آنالیــز "کوچکتــر بهتــر" انتخــاب شــده اســت.

جملــه درصــد هیدروکربــن ســنگین ،دمــا و درصــد
امولســیونکننده زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

امولســیون هیدروکربــن ســنگین در آب (شــکل  3ب)

بــا توجــه بــه طراحــی آزمایــش تولیــد گردیــد و نتایــج
ویســکوزیته آزمایشهــا در جــدول  2آورده شــده اســت.
تمــام تصاویــر میکروســکوپی بــا بزرگنمایــی  100برابــر

هســتند .بــا داشــتن نتایــج مناســب بــرای ویســکوزیته

نتایج و بحث
تولیــد امولســیونکننده زیســتی و تشــکیل امولســیون
هیدروکربــن ســنگین در آب

س��ویه باکتریایــی گــرم مثبــت ،میلــهای شــکل،

بیهــوازی و اســپوردار

و پایــداری امولســیون هیدروکربــن ســنگین در آب از

Bacillus licheniformis

در

محیــط کشــت بهینــه بــه خوبــی رشــد نمــود .شــکل 1

تصویــر میکروســکوپی ســویه باکتریایــی و شــکل  2رشــد
ســویه و تولیــد امولســیونکننده زیســتی ناخالــص را

نشــان میدهــد .مــاده امولســیونکننده اســتفاده شــده
در تمــام مراحــل فرآینــد امولسیونســازی ،از ترکیــب

امولســیونکننده زیســتی تولیــد شــده توســط ســویه

باکتریایــی و امولســیونکننده شــیمیایی

Stabiram4582

تشــکیل شــده اســت .اســتفاده از امولســیونکننده
شــیمیایی باعــث کاهــش قابــل توجــه ویســکوزیته

میگــردد ولــی اســتفاده از امولســیونکننده زیســتی
بــرای ایجــاد پایــداری بیشــتر امولســیون ضــروری
اســت .در ایــن مقالــه طراحــی آزمایــش بــهروش
تاگوچــی بــرای بررســی اثــر فاکتورهــای موثــر در تولیــد

امولســیونهای تهیــه شــده مطابــق مــدل تاگوچــی

نســبت بــه آنالیــز آن اقــدام گردیــد .نتایــج آورده شــده
در جــدول  2توســط مــدل تاگوچــی مــورد آنالیــز قــرار
گرفــت .واریانــس  ANOVAنتایــج آزمایشهــا در جــدول
 3آورده شــده اســت .همانطــور کــه در جــدول آنالیــز
 ANOVAنشــان داده شــده اســت درصــد هیدروکربــن

ســنگین بیشــترین اثــر را بــر کاهــش ویســکوزیته دارد،

پــس از آن دمــا و ســپس درصــد بیوامولســیفایر دارای
بیشــترین اثــر هســتند.
پایداری

نتایــج حاصــل از پایــداری امولســیون در مــدت  4روز در
جــدول  4نشــان داده شــده اســت .پایــداری امولســیونها

هــر  24 hrاندازهگیــری شــده و بــا اســتفاده از رابطــه 1

محاســبه گردیــد .نتایــج حاصــل نشــاندهنده پایــداری

بــاالی امولســیون حاصــل از امولســیونکننده زیســتی

 Bacillus licheniformisاســت.
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شکل  2تصویر امولسیونکننده زیستی خام

شکل  1تصویر میکروسکوپی سویه باکتریایی
Bacillus licheniformis

ب

الف

شکل  3الف) تصویر میکروسکوپی هیدروکربن سنگین و ب) تصویر میکروسکوپی امولسیون هیدروکربن سنگین در آب
جدول  2نتایج ویسکوزیته آزمایشات حاصل از طراحی بهروش تاگوچی
ویسکوزیته ()cP

شماره آزمایش

پارامترها و سطوح
)B.E (%

)O (%

(T (°C

108

105

102

1

1

1

1

211

210

190

2

2

1

2

388

380

397

3

3

1

3

88

85

80

2

1

2

4

128

123/5

120

3

2

2

5

619

618

625

1

3

2

6

62

58

50

3

1

3

7

109

112

115

1

2

3

8

619

618

625

2

3

3

9

2520

2520

2520

-

-

1

هیدروکربن سنگین

0/89

0/9

0/89

-

-

1

آب

جدول  3آنالیز واریانس ANOVA
[Percent ]%

Pure Sum

F-Raito

Variance

Sum of Sqrs.

DOF

Factor

2/947

12/021

3/085

8/893

17/786

2

[]°CاA Temperatureا

88/883

362/487

63/877

184/126

368/252

2

[Oil [wt-%

B

2/513

10/252

2/778

8/008

16/017

2

[B/E [wt-%

C

5/657

-

-

2/882

5/764

2

Other/ Error

%100/00

-

-

-

407/821

8

Total

شماره  ،104فروردین و اردیبهشت 1397
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جدول  4نتایج حاصل از پایداری امولسیون هیدروکربن سنگین در آب
آزمایشها

پایداری امولسیون
روز چهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

45

50/9

76/73

89/65

1

94/06

94/06

94/06

100

2

100

100

100

100

3

93/2

93/02

97/3

100

4

100

100

100

100

5

87/07

93/52

94/82

100

6

100

100

100

100

7

93/02

25/77

48/29

61/22

8

93/02

94/06

95/54

95/54

9

نتیجهگیری

تشــکیل امولســیون هیدروکربــن ســنگین درآب باعــث

کاهــش ویســکوزیته هیدروکربــن ســنگین و افزایــش

بهــرهوری فرآینــد انتقــال در خطــوط لولــه میگــردد.
مهمتریــن بخــش در یک امولســیون ،امولســیفایر اســت که
معمــوال گرانقیمــت اســت و در اقتصــادی شــدن فرآینــد

امولســیونزایی اثــر میگــذارد .بیوامولســیفایرها اخیــرا
توســط جامعــه صنعتــی بهعنــوان گزینههــای طبیعــی

جــدول  3نشــان داد کــه غلظــت هیدروکربــن ســنگین

بــا  %88/88بیشــترین تاثیــر را دارد بــا توجــه بــه اینکــه
غلظــت هیدروکربــن باالتــر از آب اســت ایــن نتیجــه دور

از ذهــن نیســت و پــس از آن دمــا بــا  ،%2/94و ســپس
غلظــت امولســیونکننده زیســتی بــا  %2/51بیشــترین
اثــر را دارنــد .کاهــش ویســکوزیته ،شــاخص اصلی شــرایط

بهینــه در ایــن مطالعــه اســت .شــرایط بهینــه حاصــل از
طراحــی تاگوچــی در جــدول  5آورده شــده اســت.

و مــورد اعتمــاد بــرای جایگزینــی ســورفکتانتهای
مصنوعــی تجــاری بهخاطــر خصوصیــات ذاتــی خــود از
جملــه ســمیت پایینتــر ،زیســت تخریبپذیــری باالتــر،

ظرفیــت کفکنندگــی باالتــر ،فعالیــت باالتــر در دماهــا،
ســطح  pHو شــوری خیلــی بــاال ،جــذب شــدهاند .در
ایــن مقالــه از طراحــی آزمایــش ب ـهروش تاگوچــی بــرای

بررســی اثــر فاکتورهــای دمــا ،غلظــت هیدروکربــن،

غلظــت امولســیونکننده زیســتی نســبت بــه شــیمیایی
اســتفاده شــده اســت .نتایــج ویســکوزیته حاصــل از

جدول  5شرایط بهینه در طراحی آزمایش بهروش تاگوچی
سهم

سطح

شرح سطح

فاکتور /ستون

1/944

3

45

)A( T

6/874

1

60

)B( O

1/886

3

90

)C( B

جمع سهم همه فاکتورها ………10/613
معدل باالی عملکرد فعلی…44/802-..
نتیجه پیش بینی شده در شرایط بهینه…34/188-..

تاگوچــی در جــدول  2آورده شــده اســت .بــرای آنالیــز

نتایــج تاگوچــی از واریانــس  ANOVAمیگــرددANOVA .

تشکر و قدردانی

بــا درصــد مشــارکت هر یــک از فاکتورهــا در ارتباط اســت

نویســندگان از حمایــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی

امولســیونکننده زیســتی ســه فاکتــور موثــر در کاهــش

لولــه و مخابــرات نفــت ایــران قدردانــی مینماینــد.

(جــدول  .)3دمــا ،غلظــت هیدروکربــن ســنگین و غلظــت

ویســکوزیته امولســیون هســتند امــا آنالیــز واریانــس در

واحــد قوچــان و نیــز از حمایــت مالــی شــرکت خطــوط
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