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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي آزمايشگاهي تأثير افزودنيهاي پليمري
بر نقطه ريزش ديزل و نفتکوره توليدي شرکت پااليش نفت اصفهان
محمدرضا احساني* ،+سجاد فرازمند
اصفهان ،دانشگاه صنعتي اصفهان

محمدمهدي شادمان
تهران ،دانشگاه تربيت مدرس

چكيده :يکي از مشکلهاي صنعت ،پديده ايجاد رسوبهاي واکسي مواد نفتي ميباشد .يکي از راههاي جلوگيري
از ايجاد رسوبهاي واکسي ،استفاده از بازدارنده شيميايي براي کاهش نقطه ريزش ميباشد .باوجود مطالعههاي
انجام گرفته ،يافتن افزودني هايي که بتواند نقطه ريزش را کاهش دهد و از نظر اقتصادي به صرفه باشد و از نظر
شي ميايي و زيست محيطي نيز در سطح بهينه و قابل قبولي باشد ،مشکل است .در اين مطالعه اثر افزودنيهاي پليمري
صنعتي که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد ،بر کاهش دماي نقطه ريزش سه نمونه فرآورده نفتي ديزل
سبک ،ديزل سنگين و نفت کوره شرکت پااليش نفت اصفهان بررسي شد و افزودني بهينه با غلظت بهينه انتخاب شد.
نتيجهها نشان ميدهد غلظت  055 ppmاز همپار اتيلن وينيل استات  82درصد ،موجب کاهش دماي نقطه ريزش
ديزل ترکيبي (مخلوط ديزل سبک و سنگين) به ميزان  28درجه سلسيوس مي شود .هم چنين ،غلظت 055ppm
از همپار اتيلن وينيل استات  21درصد ،دماي نقطه ريزش نفت کوره را  1درجه سلسيوس کاهش ميدهد .بر طبق
نتيجههاي اين مطالعه ،استفاده از همپار اتيلن ونيل استات با ويژگيهاي معين به جاي استفاده از فراوردههاي پااليشي
همچون کروسين و بازدارنده هاي تجاري نقطه ريزش پيشنهاد شده است.
واژههاي كليدي :نقطه ريزش؛ همپار اتيلن ونيل استات؛ ديزل؛ نفت کوره؛ واکس.
KEYWORDS: Pour point; Ethylene-vinyl acetate copolymer; Diesel; Fuel oil; Wax.

مقدمه

ديزل و نفتکوره از دسته فرآورده هاي سنگين نفتي به دست آمدهه
از برج تقطير و يکي از پرکاربردترين و مهمترين حاملهاي انرژي
در صنعت مديباشدنه ايدن فدرآوردههدا کده داراي مقدهارهايي از
پارافينها و واکسها ميباشنه با کاهش دمدا شدروب بده تلدکيل
بلورهايي مينماينه ] 3د  [2ساختار ملکولهاي واکس مستقيم يدا
*عهده دار مکاتبات
)8( Cloud point
علمي ـ پژوهشي

شاخه دار بوده و در حضور هيهروکربن هاي حلقوي به شکل
حلقوي يا آروماتيک در ميآيه که تأثير به سزايي در نقطه ذوب،
نقطه جوش آن و حالليت واکس در نفت خام دارد ] 4د [2
تلکيل بلورهاي واکس زماني رخ مي دهه که دماي نفت خام
تا زير دماي ظهور واکس( )1که دماي نقطه ابري شهن( )2هم گاهي
+E-mail: ehsanimr@cc.iut.ac.ir
))2( Wax Appearance Temperature (WAT
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ناميهه ميشود ،افت کنه ] [5 ، 6بلورشهن اين ملکولها ميتوانده
سبب توسعه ساختار منظم جامده واکدس شدود کده نفدت خدام را
بدده دام مدديانددهازد و من ددر بدده ژل شددهن و کدداهش سددياليت آن
ميشود ] [4 ، 7 ، 8نقطه ريزش( )1ملتقهاي نفتي نيدز يکدي از
ملخصههاي اصلي مواد نفتي پايه پارافيني ميباشهکه به تضدمين
جريان کمک مينمايه تلکيل رسوبهاي واکسي در مدواد نفتدي
با نقطه ريزش باال باعث ميشود ملکلهداي عمدههاي در توليده،
انتقال ،ذخيره سازي اين مواد بوجود آيه ][2 ،3 ،9
اگرچه در سالهاي اخير منابع کمي به موضوب کاهش نقطه ريزش
پرداخته انه اما به طور کلي ميتوان گفت پژوهلگران روشهاي
حل ملکل رسوب واکس را در دو دسته پيگيري نمودهانه؛
روشهاي ازبين بردن واکس نلست کرده و روشهاي پيلگيري
از آن معمول ترين روشها براي ازبين بردن واکس رسوب کرده
روش مکانيکي ،استفاده از گرما ،و ازبين بردن شيميايي با حالل
است ] 13د  [11مواد شيميايي براي جلوگيري از فراينه تلکيل
رسوب واکس به طور عمهه شامل پراکنهه سازهاي واکس(،)2
اصالح کننهههاي بلورهاي واکس(( )3بازدارنههها) و کاهنهههاي
نقطه ريزش( )4مي باشنه] [14پراکنهه سازهاي واکس هرچنه
به تنهايي به عنوان يک روش پيلگيرانه ،به نهرت در ميهانهاي
نفتي استفاده ميشونه ،با اين حال در مقايسه با ساير روشهاي
پيلگيري ،نتي ههاي بهتري نلان داده است پراکنهه سازهاي واکس
که بهطور عمهه مواد فعال سطحي هستنه که به رسوبهاي واکسي
اجازه ميدهنه تا با جهاره لوله يک پيونه ضعيف تلکيل دهنه
به گونهاي که اين پيونهها با جريان آشفته سيال به راحتي شکسته شهه
و از ت مع آنها در خطهاي جلوگيري به عمل آيه همچنين
پراکنهه سازهاي واکس ميتواننه به بلورهاي واکس در حال رشه
جذب شهه و از ت مع بيشتر آنها جلوگيري کننه ][15 ، 16
بازدارنهههاي واکس و کاهنهههاي نقطه ريزش به طور معمول
پليمرهايي با زن يرههاي بلنه آلکيلي هستنه که براي فراينه رشه
و بلور شهن واکس مزاحمت اي اد مينماينه مکانيسم ملخصي
براي اين گروه از مواد به طورکامل تعريف نلهه است ،ولي
مکانيسم کلي بهين گونه ميباشه که پليمرهاي بازدارنهه واکس
که داراي يک ساختار شبيه به ساختار واکس ميباشنه ،اجازه
پيها خواهنه کرد تا در رشه بلورهاي واکس ملارکت کننه

در کنار يک ساختار هماننه پليمدر مدي توانده شدامل يدک بخدش
ساختاري باشه تدا از اضدافه شدهن واکدس بديشتدر و رشده بلدور
جلوگيري به عمل آيه ][16 ،17
برخي از پژوهلگران پهيهه بازدارنهگي هسدتهزايدي و کداهش
دماي ريزش در حضور کو پليمرهاي اتيلن وينيل استات را بررسي کردهانه
نتي ددههددا نلددان داده اسددت کدده درصدده وينيددل اسددتات اسددت
که ملخص ميکنه پليمر در کنه کردن رونده رشده بلدور واکدس
چقهر مؤثّر است افزودن وينيل اسدتات موجدب تدهاخل در فراينده
بلوري شهن ميشود و همچنين پليمر را قطبيتر ميکنه کده ايدن
امر حالليت را افزايش خواهه داد گرچه وينيل استات خيلدي زيداد
موجب محهود شهن همبلوري شهن( )5با واکس ميشود و بنابراين
اثر منفي بر بازدارنهگي واکس دارد] [18
طبق مطالعههاي اخير پژوهلگران ،اثر افزايش همپار متا اکريالت
و آلکيل بنزن سولفوناتهاي ت اري بر نمونههاي روغني نيز
در برخي پژوهشها مثبت ارزيابي شهه است[ ]19مهربان و
طباطبائينژاد نيز اثر افزودنيهاي افزودني زايلن ،نرمال هپتان،
پليمر متيل متاکريالت و کوپليمر اتيلن ونيل استات  12درصه
بر روي دماي نقطه ريزش ديزل توليهي پااليلگاه تبريز را بررسي
نمودنه نتي هها نلاندهنهه آن است که افزودنيهاي ياد شهه
در کاهش نقطه ريزش مؤثر مي باشه همچنين افزودنيهاي زايلن
بهعنوان حالل و نرمال هپتان بهعنوان يکي از اجزا نفت خام تأثير
خوبي در کاهش نقطه ريزش اي اد نمودنه[ ]21سليماني نظر و
شفيعيون اثر چنه نمونه از بازدارنهه هاي ت اري و غير ت اري
بر کنترل رسوب ترکيبهاي واکسي با انهازه گيري دماي ريزش و
دماي ابري شهن مخلوط هاي نفتي ارزيابي کردنه و قرار گرفتن
اين بازدارنههها را در دستهي پخشکننههها اثبات نمودنه[]21
انتخاب ترکيب بازدارنهه مناسب با نوب مادهي نفتي ،بهدست آوردن
غلظت بهينه ،در کاهش دماي تلکيل رسوب واکس نيز از اهميت
خاصي برخوردار است با استفاده از انهازهگيري نقطه ابري شهن و
همچنين دماي نقطه ريزش ،ميتوان به تاثيرگذاري ترکيبهاي
بازدارنهه بر تلکيل بلورهاي واکس و اي اد رسوب در مخلوطها
پي برد از آن اييکه پيشبيني دماي ابري شهن توسط مهل
ترموديناميکي به تقريب غير ممکن مي باشه [ ،]22بنابراين
انهازهگيري دقيق و آزمايلگاهي دماي نقطه ريزش و نقطه ابري شهن

))4( Pour-point depressants (PPDs

)2( Pour Point

)0( Co-crystallization

)8( Wax dispersants
)0( Inhibitors or wax crystal modifiers
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بررسي آزمايشگاهي تأثير افزودنيهاي پليمري ...

به منظور بررسي ملکلهاي احتمالي تلکيل واکس و افزودني
مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است بيشتر پژوهلگران
به بررسي کاهش نقطه ريزش نفت خامهاي گوناگون پرداختهانه و
بيشتر افزودنيهاي مورد استفاده در مطالعههاي پيلين،
از خلوص بااليي برخوردار بوده است که بايه براي کاربردهاي صنعتي
به صرفه اقتصادي آن توجه نمود
در بيشتر مطالعههاي ان ام شهه ،پژوهلگران به بررسي اثر
افزودني هاي پليمري بر روي نفت هاي خام يا مخلوط آن ها
پرداختهانه که در باال به آنها پرداخته شه در منابع موارد کمي
يافت ميشود که به کاهش نقطه ريزش ديزل سبک و نفت کوره
پرداخته شهه باشه اين امر از اين جهت چلمگير است که بيشتر
نفت هاي خام ايران از نوب پارافيني است و ملکلهاي بهوجود آمهه
به دليل حضور واکس نه تنها نفت خام ،بلکه فرآوردههاي
به دست آمهه از آن را نيز در بر ميگيرد که حل اين ملکل براي
فرآوردههاي سنگين و نيمه سنگين نفت خام؛ ازجمله ديزل و
نفتکوره ضرورت بيشتري دارد در اين مطالعه براي نخستين بار
تأثير افزودنيهاي پليمري صنعتي بر دماي نقطهريزش سه نمونه
نفتي ديزل سبک ،ديزل سنگين و نفتکوره شرکت پااليش نفت
اصفهان در غلظتهاي گوناگون بررسي شهه وکارآيي افزودنيهاي
گوناگون با يکهيگر مقايسه شهه است همچنين پس از تعيين
غلظت بهينه از افزودني مناسب ،اثر آن بر روي ساير ويژگيهاي
مهم ديزل نهايي(از جمله شاخص ستان( ،)1دماي نقطه اشتعال) و
ويسکوزيته نفتکوره (پارامتر مهم در ارزيابي نفت کوره)
مورد بررسي قرار گرفته است
بخش تجربي
مواد

پليمرهاي استفاده شهه شامل همپار اتيلن ونيل استات ،همپار
آلفا د اولفين ،پلي اتيلن گليکول گريه  6111و پلي استايرن
ميباشنه ساختار شيميايي اين افزودنيها در جهول  1نلان داده
شهه است
نمونههاي نفتي استفاده شهه شامل ديزل سبک و سنگين
واحه تقطير ،نفتکوره سبک توليهي و ديزل ترکيبي شرکت
پااليش نفت اصفهان ميباشه شايان گفتن است که اگرچه
ميزان واکس و آسفالتين يکي از موردهاي مهم که بر رفتار
رئولوژيکي برشهاي نفت خام موثر است ،اما ميزان واکس و
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آسفالتين ديزل و نفت کوره مورد بررسي بسيار ناچيز است
ويژگيهاي اين سه نمونه نفتي در جهول  2نلان داده شهه است
آماده سازي نمونه ها

بازهي غلظتهاي مورد بررسي در اين مطالعه ،غلظتهاي
 3111 ،2111 ،1111 ،511 ،311 ،211 ،111 ،51و 5111ppm
وزني به ح مي از افزودني در نمونه نفتي ميباشه با توجه به اينکه
بيشتر پليمرهاي مورد استفاده داراي يک زن يره طوالني با وزن
مولکولي باال هستنه ،از حالل بسيار قوي زايلن براي انحالل
اين پليمرها استفاده شهه است پليمرهاي همپار اتيلن ونيل استات،
همپار آلفا اولفين ،پلي اتيلن گليکول با نسبت  1گرم جامه به
 21ميلي ليتر زايلن استفاده شهه است پلي استايرن به طور مستقيم
و محلول پلي اتيلن گليکول توسط اولئيک اسيه (به نسبت 1/5
درصه ح مي در نمونه نفتي) براي پايهاري ،تا غلظت 1111 ppm
به نمونه هاي نفتي افزوده شهه است با توجه به متفاوت بودن
ميزان حالليت اين پليمرها ،از گرمکن همزن مغناطيسي براي
تنظيم دما استفاده شه بنابراين اختالط پليمرها در بازهي دمايي
 71تا  111درجه سلسيوس صورت گرفت سپس محلول پليمري
در غلظتهاي گوناگون به نمونه نفتي اضافه شه
اندازهگيري نقطه ريزش
در اين آزمايش از دستگاه خودکار Mini Pour/Cloud Point Tester

مهل  MPC-602ساخت شرکت  TANAKAژاپن ،براي
انهازهگيري دماي نقطه ريزش و دماي نقطه ابري شهن نمونههاي
نفتي استفاده شهه است اين دستگاه با استفاده از نمونههاي
کوچکتر ،در زمان کوتاهتر و البته با دقت بيشتر نسبت به
دستگاههاي سنتي و دستي عمل مينمايه در اين دستگاه ،دماي
نقطه ريزش نمونهها طبق استانهارد  ASTM D6749و دماي
نقطه ابري شهن طبق استانهارد  ASTM D7683انهازهگيري
ميشونه در اين دستگاه دماي ابري شهن در زمانهايي که درجه دمايي
مضربي از  1درجه سلسيوس ميباشه و دماي نقطه ريزش
در زمانهايي که درجه گرماي مضربي از  3 ،2 ،1درجه سلسيوس
ميباشه ،ميتوانه گزارش شود در اين پژوهش دماي ريزش
به صورت مضربهايي از سه درجه سلسيوس گزارش شهه است
تا با دماي ريزش خوانهه شهه توسط روش هاي دستي
قابل مقايسه کردن باشه پس از برداشت  4 / 5ميلي ليتر
)2( Cetane Index
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جدول 3ـ ساختار شيميايي افزودنيهاي مورد استفاده.

فرمول شيميايي

مواد مورد استفاده

نام ت اري

همپار اتيلن د ونيل استات
()1
 19درصه

EVA 1316

همپار اتيلن د ونيل استات
 28درصه

EVA 1528

همپار آلفا د اولفين

TAFMER D740

(RC2H3)n(C3H6)m

پلي اتيلن گليکول

PEG 6000

H-(O-CH2-CH2)n-OH

پلي استايرن

EPS

(C8H8)n

ساختار

ويژگي ها
پليمرها
جرم مولکولي متوسط:
10104
چگالي 1/94 g :
3

(C2H4)n(C4H6O2)m

cm

جرم مولکولي متوسط:
14 104

چگالي 1/946 g :
3

cm

دماي ذوب 55 oC :
چگالي g :
cm3

1/87

جرم مولکولي متوسط5411 :
دماي ذوب 61-55 oC :
دماي انتقال شيله 111 oC :
چگالي g :
cm3

1/116

( )1محتوي ونيل استات برابر  19درصه مي باشه

جدول 2ـ ويژگيهاي نمونههاي نفتي مورد استفاده (دماها بر حسب .)°C

ديزل سبک

ديزل سنگين

ديزل ترکيبي

نفتکوره

ويژگيهاي

217

219

221

--

298

318

316

-

371

382

381

-

دماي نقطه ريزش

-3

3

1

9

دماي نقطه ابري شهن

2

8

4

-

دماي نقطه اشتعال

112

118

114

-

چگالي در دماي )g/cm3( 15°C

1/8521

1/8721

1/8618

-

شاخص ستان

-

-

51/5

-

3/8312

4/2119

4/1962

381

-

-

-

6/5

دماي جوش

اوليه()1

دماي  %51ح مي کنهانس شهه
دماي جوش

نهايي()2

گرانروي در دماي در دماي

(C.St) 51 °C

کربن باقيمانهه (درصه وزني)

))2(Final Boiling Point(FBP
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شکل  3ـ منحني ميزان کاهش دماي نقطه ريزش ديزل سبک در اثر
تغيير غلظت انواع افزودني.

شکل  2ـ منحني ميزان کاهش دماي نقطه ريزش ديزل سنگين در اثر
تغيير غلظت انواع افزودني.

از نمونه نقتي مورد نظر با استفاده از ظرفهاي ويژه دستگاه و
ان ام تنظيمهاي اوليه بر روي آن(همچون تعيين نوب نمونه نفتي و
مضرب دمايي مورد نظر براي گزارش دماي نقطه ريزش) دستگاه
راهانهازي و سران ام اعهاد گزارش شهه خوانهه ميشود توجه شود که
دماي نقطه ريزش انهازهگيري شهه براي هر نمونه و هر غلظت سه بار
تکرار شه که در تمام موارد تکرار پذيري خوب و بيشتر نتي هها
يکسان بهدست آمه نتي هها در ادامه بهصورت شکل ارايه شهه است،
همچنين اثر حاللها برنقطه ريزش لحاظ شهه است

مطابق با استانهاردهاي

 Open Cup Testerو
 ASTM D92-93استفاده شه

Pensky-Martens

نتيجهها و بحث

در اين بخش به مقايسه عملکرد انواب افزودنيها با يکهيگر
پرداخته ميشود همچنين تاثيرپذيري انواب مواد نفتي ديزل سبک،
ديزل سنگين و نفتکوره از يک افزودني خاص بررسي ميشود
ديزل سبک

اندازهگيري گرانروي ،شاخص ستان ،نقطه اشتعال

در اين مطالعه پس از انتخاب افزودني بهينه ،ويژگيهايي
ماننه گرانروي ،شاخص ستان ،نقطه اشتعال و رنگ مخلوط ديزل
ترکيبي و ويسکوزيته نفتکوره انهازهگيري شهه است ديزل
ترکيبي ،مخلوطي از ديزل سبک و ديزل سنگين و بهون هرگونه
افزودني به منظور کاهش دماي نقطه ريزش ميباشه
براي انهازهگيري گرانروي ديزل ،دستگاه خودکار SVM 3000/G2
مورد استفاده قرار گرفت در اين دستگاه گرانروي سينماتيکي و
ديناميکي ديزل بر طبق استانهارد  ASTM D7042و در دماي مورد نظر
انهازهگيري و گزارش ميشود همچنين براي انهازهگيري گرانروي
نفتکوره از لولههاي شيلهاي مويين و استانهارد ASTM D445
استفاده ميشود ،که در اين روش با انهازهگيري زمان الزم براي عبور
ح م معيني از يک مايع در اثر نيروي ثقل و در درجه گرماي ثابت
و با در نظر گرفتن عامل مناسب ،مقهار گرانروي بهدست ميآيه
براي انهازهگيري شاخص ستان از روش  ASTM D976استفاده شه
همچنين براي انهازهگيري دماي نقطه اشتعال از دو دستگاه Cleveland

علمي ـ پژوهشي

شکل  1تاثير انواب مواد افزودني بده ديدزل سدبک بدر ميدزان
کدداهش دمدداي نقطدده ريددزش آن ،در غلظددتهدداي متفدداوت را
نلان ميدهه شکل  1نلان ميدهه که بيشترين ميزان کداهش
در دماي ريدزش ديدزل سدبک در غلظدت  5111ppmاز هدمپدار
اتيلن وينيل استات  %28و بده ميدزان  18°Cاتفدا مديافتده کده
در همين غلظت دماي ريزش با اسدتفاده از هدمپدار ديگدر تنهدا 6 °C
کاهش مييابه اين نتي ه ميتوانه بيانگر تاثير درصه وينيل اسدتات
موجود در اين همپار باشده کده در مقدهارهاي بديشتدر از  %19و
نزديک به  ،%28در اي اد جلوگيري از تلدکيل بلورهداي واکسدي
موجود در ديزل سبک بهتر عمل نموده است سران ام و مطدابق بدا
شکل  1ميتوان هدمپدار اتديلن ونيدل اسدتات  %28را مدؤثّرترين
افزودني بهکار رفته در کاهش دماي ريزش ديزل سبک معرفي نمود
ديزل سنگين

شکل  2تاثير انواب افزودني به کار رفته در ديزل سنگين بر ميزان
کاهش دماي نقطه ريزش ،در غلظتهاي متفاوت را نلان ميدهه
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شکل 5ـ تغيير گرانروي دو نمونه ديزل سبک و سنگين با دما.

شکل 2ـ منحني ميزان کاهش دماي نقطه ريزش نفتکوره در اثر تغيير
غلظت انواع افزودني.

تفاوت عمههي اين شکل  2با شکل  1در رفتار پليمر تافمر
ميباشه که در غلظت پايينتري ،اثرهاي آن بر دماي ريزش
نمايان گلته است هرچنه اين اثرها همچون پيش ،از 3 °C
ت اوز نکرده است و اما بيشترين ميزان کاهش در دماي ريزش
ديزل سنگين در غلظت  2111ppmاز همپار اتيلن وينيل استات
 %28و به ميزان  24 °Cاتفا ميافته که اين ميزان براي گريه
با وينيل استات  9 °C ،%19ميباشه اين نتي ه ميتوانه بيانگر
تأثير درصه وينيل استات موجود در اين همپار نيز باشه که
در مقهارهاي نزديک به  ،%28در اي اد جلوگيري از تلکيل بلورهاي
واکسي موجود در ديزل سنگين بهتر عمل نموده است توجه شود
که با افزايش غلظت اين دو همپار پاسخهايي متفاوت در کاهش
دماي ريزش ديزل سنگين را خواهيم ديه به گونهاي که در غلظت
 5111ppmاز همپار با درصه وينيل استات  %19شاهه کاهش
بيشتري در دماي ريزش و به ميزان  18 °Cميباشيم در حالي که
براي گريه ديگر با وينيل استات  ،%28اين ميزان به  9 °Cکاهش
يافته است سران ام و مطابق با شکل  2ميتوان همچنان همپار
اتيلن ونيل استات  %28را موثرترين افزودني بهکار رفته در کاهش
دماي ريزش ديزل سنگين معرفي نمود همچنين توجه شود که محلول
پلي اتيلن گاليکول در ديزل سنگين پايهار نلهه و به همين دليل
مورد آزمايش قرار نگرفته است همچنين مؤثر نبودن افزودني
پلي استايرن در کاهش دماي ريزش ديزل سنگين از ديگر نتي هها
ميباشه
شکل  3تأثير دما بر گرانروي ديزل سبک و سنگين را نلان ميدهه
مطابق با اين شکل ،با افزايش دما اختالف گرانروي دو نمونه
کاهش مييابه اين رفتار نلان ميدهه در دماهاي پايينتر

اختالف گرانروي مربوط به اختالف مقهارهاي واکس دو نمونه
ميباشه در نتي ه مطابق انتظار افزودنيهاي مورد مطالعه بر روي
دماي نقطه ريزش ديزل سنگين اثر بيشتري نسبت به ديزل سبک دارد

320

نفت کوره

شکل  4تاثير انواب مواد افزوده شهه به نفدتکدوره بدر ميدزان
کاهش دماي نقطه ريزش را نلان ميدهه در اين شدکل ،نتي ده
متفاوت از دو حالت پيش ميباشه ،بده گوندهاي کده تدأثير درصده
وينيل استات موجود در اين همپدار بدر خدالف دو حالدت پيلدين
در مقهارهاي کمتر از  %28و نزديک به  ،%19در اي اد جلدوگيري
از تلکيل بلورهاي واکسي ،بهتر عمل نموده است سران ام و مطدابق
با شکل ميتوان همپار اتيلن ونيل استات با وينيل اسدتات  %19را
مؤثرترين افزودني بهکار رفته در کاهش دماي ريدزش نفدتکدوره
معرفي نمود
توجه شود که در تمامي مواد و غلظتها دماي نقطه ابري شهن
انهازه گيري شه و ديدهه شده کده رونده تغييرهداي دمداي نقطده
ابري شهن همواره مستقل از تغييرها دماي ريزش عمل مي کنه
دماي ابري شهن در اثر تغييرهاي غلظت افزودنيهاي بدهکدار رفتده
در اين پژوهش تغييرهاي چنهان ي نهاشت و تنها اثر حالل زايلدن
در پليمرهدداي ب ده کددار رفتدده بددر کدداهش چندده درجددهاي دمدداي
ابري شهن قابل ديهن بود همچنين در مدواردي نظيدر هدمپدار
اتيلن وينيل استات ،افزودني به کار رفته در نمونده نفتدي هرچنده
در غلظت هاي پايين در دماي ابري شهن تغييري اي داد نکدرده،
ولي در غلظتهاي باالتر افزايش چنه درجهاي اين دما را موجدب
شهه است
علمي ـ پژوهشي
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شکل  1ـ منحني ميزان کاهش دماي نقطه ريزش در اثر تغيير غلظت
0
همپار اتيلن ونيل استات .%39
1000

500

300

200

100

50

) Concentrations ( ppm

مقايسه اثر همپار اتيلن ونيل استات

در ادامه تأثيرپذيري متفاوت سه نمونه نفتي ،از افزودنيهاي
همپار اتيلن ونيل استات  %19و  %28مورد بررسي و مقايسه
قرار داده شهه است
با توجه به شکل  5ميتوان ميزان تاثيرهاي همپار
اتيلن ونيل استات  %28را ملاههه نمود با مقايسه ميزان
اثرپذيري اين سه ماده ميتوان نکتههاي زير رسيه:
● در غلظت  51ppmفقط ديزل سنگين به افزودنيهاي مورد استفاده
پاسخ مثبت داده است و بر روي دو ماده نفتي ديگر هيچ اثري
نهاشته است
● بيشترين ميزان کاهش دماي ريزش براي ديزل سنگين و
در غلظت  2111ppmروي داده است در حالي که در اين غلظت
براي ديزل سبک و نفت کوره اين اثرپذيري به نصف کاهش
يافته است
● در هر سه نمونه از مواد نفتي ميزان اثرپذيري در غلظتهاي
پايين بيشتر است و با افزايش غلظت همپار اين رونه با
شيب ماليمتري طي ميشود و حتي براي ديزل سنگين و نفت
کوره متوقف و جهت عکس به خود گرفته است به عنوان نمونه
در غلظت  5111ppmنفتکوره هيچ گونه ممانعتي بر تلکيل
بلورهاي واکسي براي خود نميبينه و دماي ريزش همچون حالت
فاقه افزودني نمايان ميشود
● همپار اتيلن ونيل استات  %28بيشترين اثر گذاري را
در جلوگيري از تلکيل بلورهاي واکس و در نتي ه کاهش دماي
نقطه ريزش ،برروي ديزل سنگين دارد اين اثرگذاري را ميتوان
در ساختار ديزل سنگين جست و کرد بهين گونه که بهدليل
علمي ـ پژوهشي

500

300

شباهت ساختار همپار استفاده شهه با مولکولهاي واکس موجود
در ديزل سنگين ،همپار توانسته در بلورهاي در حال تلکيل
ملارکت کرده و بهدليل وجود سر قطبي وينيل استات از رشه
بيشتر آن جلوگيري به عمل آورده است
باتوجه شکل  6ميتوان ميزان تأثيرهاي همپار اتيلن ونيل استات
 %19را ديه با مقايسه ميزان اثرپذيري اين سه ماده ميتوان به
اين نکتههاي زير رسيه:
● بيشترين ميزان کاهش دماي ريزش براي ديزل سنگين و
در غلظت  5111ppmروي داده است در حالي که در اين غلظت
براي ديزل سبک و نفتکوره اين اثرپذيري ،يک سوم ميباشه
توجه شود که در غلظتهاي  2111ppmو پايينتر از آن ،همواره
بهترين اثرپذيري مربوط به نفتکوره بوده و ميزان کاهش
در دماي نقطه ريزش آن از دو ماده نفتي ديگر بيشتر ميباشه
استفاده از بهترين افزودني و بررسي اثرهاي آن بر ديگر ويژگيهاي
ماده نفتي

در اين بخش بهترين افزودني با توجه به شکل هاي  1تا 6
انتخاب شهه و پس از افزودن به ماده نفتي ،تأثير ماده افزوده شهه
بر ساير ويژگيهاي آن انهازهگيري و مطالعه شه در ابتها بايه
به اين نکته توجه نمود که ديزل مورد استفاده در اين قسمت،
مخلوطي از ديزل سنگين و ديزل سبک توليه شهه در واحه تقطير
شرکت پااليش نفت اصفهان ميباشه که با نسبتهاي داده شهه
توسط واحه برنامهريزي و اختالط تهيه شهه است ،بهين گونه که
ديزل ترکيبي به طور متوسط مخلوطي از  45درصه ح مي ديزل
سنگين و  55درصه ح مي ديزل سبک واحه تقطير ميباشه
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جدول 5ـ تأثير همپار اتيلن ونيل استات  %21بر روي دماي نقطه ريزش ديزل ترکيبي.
افزودني )(ppm

1

311

511

1111

غلظت

دماي نقطه ريزش )(°C

1

-6

-12

-18

جدول  2ـ تأثير درصدهاي حجمي متفاوت از کروسين بر روي دماي نقطه ريزش ديزل ترکيبي ).(°C

غلظت افزودني (درصه ح مي)

1

5

11

15

21

25

31

35

41

دماي نقطه ريزش

1

1

-3

-3

-6

-6

-9

-9

-12

دماي نقطه ابري شهن

4

3

2

1

-2

-4

-6

-7

-8

جدول  3ـ مقايسه دماي اشتعال سه نمونه ديزل ترکيبي.

نمونه تهيه شهه
ديزل ترکيبي بهون افزودني

114

ديزل ترکيبي به همراه  1/5درصه ح مي از محلول همپار %28

98

ديزل به همراه  41درصه ح مي کروسين

51

اين مخلوط تهيه و در آزمايشهاي اين بخش استفاده شهه است
براي انتخاب افزودني بهينه مهمترين مبنا کاهش دماي ريزش
ماده نفتي ميباشه و اين ميزان کاهش دما بايه به گونهاي باشه
که مطابق با استانهاردهاي شرکت پااليش و پخش ايران ،بيشترين
دماي نقطه ريزش ديزل و نفتکوره در شش ماهه اول سال
به ترتيب  -3°Cو  12 °Cو در شش ماهه دوم سال به ترتيب
 -12 °Cو  1 °Cباشه با توجه به پايينتر بودن اين دما در فصل
سرما ،نيمه دوم سال مبنا قرار داده شهه است
انتخاب افزودني بهينه – ديزل

با توجه به اين که ديزل ترکيبي ،مخلوطي از ديزل سبک و
سنگين ميباشه ،بايه به شکلهاي  1و 2توجه نمود مطابق با
شکلهاي  1و ،2همپار اتيلن وينيل استات  %28بيشترين تأثير را در
کاهش دماي نقطه ريزش براي هر دو حالت داشته است و
بهعنوان افزودني بهينه مورد استفاده قرار ميگيرد حال براي
انتخاب غلظت بهينه از اين همپار و با توجه به شکلهاي هر دو بخش،
سه غلظت  511 ،311و  1111ppmاز همپار را به ديزل ترکيبي
افزوده شه نتي هها در جهول  3ارايه شهه است
همانگونه که ذکر شه ،غلظت مورد نظر بايه به گونهاي باشه
تا دماي ريزش ديزل  -12 °Cشود با اين تفسير غلظت 511ppm
322

دماي نقطه

اشتعال )(°C

از همپار اتيلن ونيل استات  %28به عنوان غلظت بهينه انتخاب شه
اين غلظت بهينه با کروسين توليهي پااليلگاه (که به طور معمول
در شرکت پااليش نفت اصفهان ،براي کاهش نقطه ريزش
استفاده مي شود) ،مقايسه شه (جهول )4
با توجه به جهول  4ديهه ميشود که براي کاهش دماي
ريزش به ميزان  12درجه سلسيوس ،بايستي به ديزل نهايي
به ميزان  41درصه ح مي کروسين افزود در حالي که براي
همين ميزان کاهش دما ،تنها نياز به افزودن  1/5درصه ح مي از
محلول همپار ( )511 ppmميباشه همچنين بايه به اين نکته
توجه نمود که افزون بر در دسترس نبودن اين ميزان کروسين
در تمامي زمانها ،چنانچه اين مقهار به ديزل نهايي افزوده شود
کاهش چلمگير دماي نقطه اشتعال تا  51°Cديهه ميشود که
مطابق با استانهادهاي شرکت پااليش و پخش که کمينه دماي
 56 °Cاست ،نميباشه(جهول )5
مطابق با جهول  ،5در اثر افزودن  1/5درصه ح مي از محلول
همپار تنها کاهش انهکي را در دماي اشتعال خواهيم داشت
همچنين ميتوان اثرهاي اين افزودني بهينه را بر دماي تقطير،
چگالي ،شاخص ستان ديزل بررسي نمود (جهول )6
شايان ذکر است به منظور کاهش نقطه ريزش در شرکت
پااليش نفت اصفهان ،افزون بر کروسين از بازدانهه هاي ت اري
علمي ـ پژوهشي
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جدول  1ـ مقايسه دماي تقطير ،چگالي و شاخص ستان دو نمونه ديزل ترکيبي.

ديزل بهون افزودني

ديزل بهمراه  1/5درصه ح مي از محلول همپار %28

متغير انهازهگيري شهه

آزمايش

221

218

316

315

)(°C

381

381

درصه ح مي باقيمانهه

1/4

1/4

چگالي در دماي )g/cm3( 15 °C

1/86182

1/86186

شاخص ستان

51/5

51/5

دماي جوش

اوليه )(°C

 %51ح مي چگالش يافته

تقطير

دماي جوش نهايي

)(°C

10
30

17
16
35
24
53

)Kinematic viscosity (Cst

diesel with 500 ppm EVA 28%

18

گرانروي سينماتيک )(Cst

diesel

99

گرانروي نمونه ديزل داراي افزودني در دماهاي گوناگون کمتر
و در مواردي برابر با نمونه بهون افزودني ميباشه که اين ميزان
کاهش گرانروي در بازههاي دمايي پايينتر و نزديک به دماي
 21درجه سلسيوس بيشتر نمايان شهه است و ميتوان از ديگر
تأثيرهاي مثبت اين افزودني بر ديزل ،کاهش گرانروي را نيز
برشمرد

22
300
100

90
90

10
80

10
70

10
60

30
50

20
40

50
30

31
20
20

)(°C
دما
)℃(Temperature

شکل  1ـ تغييرهاي گرانروي ديزل ترکيبي با دما.

استفاده ميشود که غلظتهاي 111 ppmتا  251 ppmآن نقطه
ريزش را تا  12درجه سلسيوس کاهش ميدهه بنابراين براي
کاربردهاي عملي استفاده از غلظت  511ppmهمپار اتيلن ونيل
استات  %28صنعتي که همان ميزان کاهش در نقطه ريزش را
اي اد ميکنه به صرفه مي باشه که در منابع به آن اشارهاي
نلهه است
همانگونه که در جهول  6ديهه ميشود دماي تقطير ديزل
داراي افزودني بهينه تنها در حالت  I. B. Pداراي کاهش بوده و
در ساير حالتها تغيير محسوسي نکرده است به گونهاي که شاخص
ستان که متأثّر از دماي تقطير در  %51ح مي کنهانس شهه و
چگالي ميباشه ،هيچگونه تغييري را از خود نلان نهاده است که
اين نتي هها با توجه به غلظت بسيار کم افزودني قابل توجيه
ميباشه
در ادامه تغيير گرانروي دو نمونه ديزل نسبت به دما
در شکل  7نلان داده شهه است مطابق با شکل  ،7همواره
علمي ـ پژوهشي

انتخاب افزودني بهينه ـ نفتکوره

همانگونه که در شکل  4ديهه ميشود ،همپار اتيلن د وينيل
استات  %19بيشترين تأثير را در کاهش دماي ريزش داشته است
و ميتوانه بهعنوان افزودني بهينه مورد استفاده قرار گيرد ولي
همانگونه که گفته شه ،غلظت بهينه بايه به گونهاي باشه تا دماي
ريزش نفتکوره تنها به  1 °Cکاهش يابه و نه بيشتر که با اين
تفسير غلظت  1/3( 311ppmدرصه ح مي از همپار اتيلن ونيل استات)
براي کاهش  9درجهاي دماي ريزش کفايت ميکنه و اين ميزان
کاهش براي هر دو گريه همپار  %28و  %19در اين غلظت
قابل دسترس ميباشه همچنين توجه شود که مهمترين ملخصه
براي نفتکوره تهيه شهه گرانروي آن ميباشه که نميبايست از
بازه تعريف شهه خيلي فراتر رود به همين دليل پس از افزودن
دو همپار ذکر شهه ،گرانروي نفت کوره انهازهگيري شهه و نتي هها
در جهول  7ارايه شهه است
همانگونه که در جهول  7ديهه ميشود ،گرانروي نفتکوره
در اثر افزودن  1/3درصه ح مي از محلول همپار ،%19
افزون بر کاهش دماي نقطه ريزش ،گرانروي نفتکوره را
به ميزان بيشتري نسبت به همپار  %28کاهش داده است که اين
کاهش گرانروي به معناي صرف انرژي کمتر براي انتقال و
استفاده راحتتر از اين ماده نفتي ميباشه در نتي ه ميتوان
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جدول 1ـ مقايسه گرانروي و دماي ريزش نفتکوره در دوحالت با افزودني و بدون افزودني.

دماي نقطه ريزش

نمونه تهيه شهه

)(°C

ويسکوزيته در دماي

نفتکوره بهون افزودني

9

381

نفتکوره بههمراه  1/3درصه ح مي از محلول همپار %19

1

345

نفتکوره بههمراه  1/3درصه ح مي از محلول همپار %28

1

367

همپار با درصه وينيل استات کمتر را بهعنوان افزودني بهينه براي
نفت کوره معرفي نمود
نتيجهگيري

با توجه به مطالعههاي صورت گرفته بر روي ديزل و نفدت کدوره
موارد زير نتي ه ميشود:
( )1درمدورد ديددزل سدبک ،هددمپدار اتدديلن ونيدل اسددتات%28
موثرترين افزودني بهکار رفته در کاهش دماي نقطه ريزش ديدزل
سبک ميباشه
( )2در مورد ديزل سنگين نيز ،همپار اتيلن ونيل اسدتات، %28
مؤثرترين افزودني بهکار رفته در کاهش دماي نقطه ريزش ديدزل
سنگين ميباشه
( )3مطالعه اثر دما بر گرانروي ديزل سبک و سنگين ،نلان ميدهده
در دماهاي پايينتر ،ويسکوزيته دونمونه اخدتالف بديشتدري دارد
که مربدوط بده اخدتالف مقدهارهاي واکدس دو نمونده مديباشده
در نتي ه مطابق انتظار ،افزودنيهاي مورد مطالعه ،بر روي دمداي
نقطه ريزش ديزل سنگين اثر بيشتري نسبت به ديزل سبک دارنه

)(C.St) 51 (°C

( )4در مورد نفت کوره ،همپار اتديلن ونيدل اسدتات بدا وينيدل
استات  %19موثرترين افزودني بهکار رفته در کاهش دمداي نقطده
ريزش نفتکوره ميباشه مواد فعال سطحي همچون اولئيک اسيه
و کوکونات فتي اسديه دي اتدانول آميده در کداهش دمداي نقطده
ريزش نفتکوره موثر واقع نلهنه
( )5در مورد سه نمونه نفتي ،ميزان اثرگذاري همپار اتيلن ونيل
استات در غلظتهاي پايين بيشتر است و با افزايش غلظت همپار
اين رونه با شيب ماليمتري طي ميشود
( )6بررسيهاي اثر همپار اتيلن وينيل اسدتات بدر روي ديدزل
ترکيبددي نلددان مدديدهدده غلظددت بهيندده  511 ppmاز هددمپددار
اتيلن وينيل استات  28درصه ،موجب کاهش دماي نقطده ريدزش
به ميزان 12درجه سلسيوس از ديزل ترکيبي شه هم چنين غلظت
بهينه  311ppmاز همپار اتيلن وينيدل اسدتات  19درصده ،دمداي
نقطه ريزش نفت کوره را  9درجه سليوس کاهش داد
( )7بررسي اثر همپار اتديلن ونيدل اسدتات بدر روي گراندروي
نفددت کددوره نلددان داد افددزون بددر کدداهش دمدداي نقطدده ريددزش،
بر کاهش گرانروي نيز موثر بوده است
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