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شبيه سازي اثر نانو و ميکرو ذرهها
بر ميزان افت فشار درون خطوط انتقال نفت
+

علي قمرطالع ،رحمت اهلل صبوري ،صمد صباغي*

بخش نانومهندسي شيمي ،دانشکده فناوريهاي نوين ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران

چكيده :نفت سنگين به دليل باال بودن گرانروي ،افت فشار زيادي در انتقال آنها توسط خطوط لوله بهوجود ميآورد.
روشهاي گوناگوني براي جلوگيري از اين افت فشار موجود ميباشد ،که يکي از آنها تزريق مواد شيميايي
براي کاهش گرانروي و سرانجام کاهش افت فشار ميباشد .در اين پژوهش به شبيهسازي اثر تزريق نانو و ميکرو ذرهها
به نفت و بررسي ميزان کاهش افت فشار در خطوط انتقال نفت توسط نرمافزار پايپسيم پرداخته شدهاست .همچنين
اثر پارامترهاي مهمي از جمله نوع و درصد تزريق ذرهها ،دما ،سرعت نفت ،قطر داخلي لوله و نوع جريان
نيز مورد بررسي قرار گرفته است .نتيجههاي شبيهسازي نشان ميدهد که ميکرو ذره مس با  0/1درصد وزني
کمترين افت فشار بر واحد طول را به همراه داشته است .در دماهاي پايين اثر ميکرو ذره بيشتر و در دماهاي باال اثر
دما غالب ميباشد .اين روند براي قطر داخلي لوله انتقال نيز برقرار ميباشد .قابل بيان است که با افزايش سرعت،
ميزان افت فشار در حضور ذره کمتر از بدون حضور ذره ميباشد .براي جريان به طور کامل آرام و آشفته ،با کاهش
گرانروي ،افت فشار کاهش مييابد اما در جريان گذرا روند وارونه بوده و با کاهش گرانروي ،افت فشار افزايش
پيدا ميکند .نتيجههاي به دست آمده از شبيه سازي با دادههاي آزمايشگاهي توافق خوبي را نشان داده است.
واژههاي كليدي :نانو/ميکرو ذرهها؛ افت فشار؛ خط لوله؛ نفت؛ گرانروي ،پايپ سيم.
KEYWORDS: Nano/micro-particles; Pressure drop; Pipeline; Oil; Viscosity; Pipesim.

مقدمه

با توجه به پيشرفت علمي در جهان و باالرفتن ميزان مصرف
انرژي ،از يک طرف نياز به منابع انرژي با وجود انرژيهاي نو
مانند انرژي هستهاي بيشتر ميشود و از طرف ديگر نياز روز افزون
بشر به منابع انرژي هيدروکربني و سوختهاي فسيلي قابل چشم پوشي
نيست ] .[١به طوري که نياز به اين سوختها تا ٠٢سال آينده
 %٠٢افزايش خواهد يافت ] .[٠ ،٣نفت استخراج شده
از مخازن ،تا به امروز ،بيشتر از مخازن معمولي بوده ولي به دليل
کاهش مقدار ذخاير مخازن معمولي جهان و ايران ،بايد
*عهده دار مکاتبات

علمي ـ پژوهشي

به سراغ منبعهاي جديد ،مانند مخازن غير معمولي رفت .اما به دليل
شرايط خاص اين نوع مخزنها ،بهرهبرداري و استخراج از اين
مخزنها با مشکلهايي همراه ميباشد ] .[٤از جمله مخزنهاي
غير معمول ميتوان به مخزنهاي نفت سنگين اشاره کرد که به علت
گرانروي باالي نفت ،توليد از اين مخزنها با مشکلهايي همراه
ميباشد .همچنين انتقال آن از مبدأ به مقصد نيز به دليل افت فشار
شديد در طول مسير با مشکلهايي همراه ميباشد .روشها
و مواد شيميايي بسياري براي برطرف کردن اين مشکلها
+E-mail: sabbaghi@shirazu.ac.ir
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در مخزنها و خطهاي انتقال وجود دارد .با استفاده از تزريق آب داغ،
بخار ،حالل و  ...به مخزنهاي نفتي و کاهش گرانروي نفت ،توليد
افزايش پيدا ميکند .البته در زمان رسيدن اين نفت بر روي زمين
دوباره گرانروي نفت افزايش پيدا ميکند .براي کاهش دادن افت
فشار در خطوط انتقال نيز روشهايي از جمله تزريق مواد شيميايي
(ماده  )DRAدر صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد ].[٠ ، 6
فناوري نانو از جمله روشهاي نويني ميباشد ،که کمتر از
يک دهه در تمامي بخش صنايع نفت و گاز از جمله استخراج،
بهره برداري ،حفاري ،انتقال ،ازدياد برداشت و  ...رخنه کرده است.
با وجود عمر کوتاه اين علم در صنعت باال دستي و پايين دستي
نفت؛ توانسته است به روشهاي گوناگوني ،از جمله تغيير
در ويژگيهاي نفت و سنگ مخزن (کاهش کشش سطحي ]،[7 ، ٨
تغيير تر شوندگي ] ،[9 ،١٢کاهش گرانروي و  )...باعث سادگي و
بهبود در برداشت نفت و همچنين با کاهش نيروي دراگ،
اصطکاک بين سطح داخلي خطوط لوله و نفت کاهش يافته
و در نتيجه باعث کاهش افت فشار در مسير انتقال ميشود .قابل بيان است
که نانو ذرههاي تزريق شده در خطوط انتقال نفت بايستي پيش از
ورود به صنايع نفتي (پااليشگاه ،پتروشيمي ،واحدهاي بهرهبرداري
و غيره) از نفت جدا شده تا باعث ايجاد مشکلهايي در فراوردههاي
نفتي و همچنين تجهيزات فرايندي نشود.
نانو ذرههاي با قرار گرفتن در بين اليههاي نفت ،اجازه حرکت
راحتتر اليههاي نفت روي يکديگر را مي دهد و درنتيجه
گرانروي کاهش مييابد ] .[١١از سويي طبق رابطه انيشتين()١
به طور کلي وجود ذرههاي جامد در سيال باعث افزايش گرانروري
سيال ميشود ] .[١٠حال آنکه در کنار اين افزايش گرانروي
واکنش شيميايي به نام اکواترمواليسيس( )٠در حال انجام شدن
است که توانايي کاهش گرانروي سيال را دارا ميباشد ].[١٣
بيشتر نانو ذرههاي مورد استفاده براي کاهش گرانروي
نانوذرههاي فلزي و اکيسد فلزي ميباشند ] ١6ـ .[١٤
شکرلو و همکاران مشاهده کردند که در حضور نانو ذره نيکل
مقدار درصد آسفالتين موجود در نفت و در نتيجه گرانروي سيال

کاهش يافته است ] ٠٢ـ  .[١٠ ،١٨چن( )٣و همکاران با بررسي
دو ميدان نفتي ديده شده با استفاده از نانو کژين( )٤با آسانتر کردن
فرايند اکواترمواليسيس به طور ميانگين  %١٢مولکولهاي سنگين
نفت به مولکولهاي سبک تبديل شده و گرانروي نفت فوق سنگين
مورد بررسي به طور ميانگين تا  %9٢کاهش يافته است ].[٠١
مطالعههاي انجام شده تا به امروز ،تأثير نانو ذرههاي فلزي
و اکسيدهاي فلزي زيادي از جمله آهن ،مس ،نيکل ،اکسيد روي،
آلومينا ،تيتانيا ،اکسيد آهن ،اکسيد تنگستن ( )Шبر روي گرانروي
نفت سنگين مورد بررسي قرار گرفته است .شکرلو با بررسي
نانو ذرههاي گوناگون در اندازههاي گوناگون و دماهاي گوناگون ديد
که ذرهها با اندازه نانو نسبت به ذرههاي با اندازه ميکرو بهتر
واکنش داده و گرانروي را بهتر کاهش ميدهند و همچنين
نانو ذرههاي فلزي نيز ميتوانند باعث کاهش گرانروي شوند ].[١6
افزل( )٠و همکاران با بررسي نانو ذرههاي گوناگون در درصدهاي
وزني گوناگون و دماهاي گوناگون ديدند که در برخي موردها
گرانروي نمونه حتي به زير  %٠٢حالت اوليه کاهش يافته است
و همچنين تأثيرگذار ترين نانوذرهها در کاهش گرانروي نيکل اکسيد
و آهن اکسيد ميباشند ] .[٠٠همچنين لي( )6و همکاران طي
پژوهشهايي متوجه شدند که نانو ذره نيکل ميتواند به شدت
گرانروي نمونه را کاهش دهد ] .[٠٣جين( )7و همکاران توانستهاند
با افزودن نانو ذره سيليکا به پليمر در يک درصد وزني خاص
گرانروي آن را تا  %9٢کاهش دهند ] .[٠٤اسماعيلي با استفاده از
مدل خطي سازي( )٨به بررسي پارامترهاي قطر لوله ،فشار ورودي
و همچنين چکونگي تغيير دما را در خط لوله گاز در خليج فارس
با جريان لخت( )9پرداخته است.
نرم افزار پايپ سيم( )١٢يکي از فراوردههاي معروف شرکت
شلمبرژه( )١١ميباشد که کاربرد بيشتر آن در زمينه شبيه سازي
انواع چاهها و تاسيسات سطح االرضي در عرصه مهندسي نفت
ميباشد .اين نرم افزار در محاسبههاي افت فشار جريان سياالت
تک فازي ،دوفازي و چند فازي درون خطهاي لوله روي زميني،
لوله جداري ،لوله مغزي و غيره مورد استفاده بسياري از مهندسان

)7( Jain

)1( Enistein

)8( Linearization

)2( Aquathermolysis

)9( Slug

)3( Chen

)10( Pipesim
)11( Schlumberger

)4( keggin
)5( Afzal
)6( Li
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جدول 3ـ ويژگيهاي خط لوله.

رديف

ويژگيها

مقدار

١

قطر ()in

٠٢ ،٣٢ ،١٠

٠

زبري ()μm

٠/ ١

٣

طول ()m

١٢٢٢

٤

ضخامت ()in

٢/ ٠

جدول 2ـ ويژگيها و شرايط نفت.

رديف

ويژگيها

مقدار

١

API

١٤

٠

دانسيته ()kg/m٣

96٠/7٨

٣

سرعت ()m/sec

٨ ،6 ،٤ ،٠

٤

دما )(°C

٨٢ ،٠٢ ،٠٠

و متخصصان صنايع نفت و گاز قرار دارد .همچنين اين نرم افزار
توانايي و قابليت زيادي در طراحي ،حساسيت سنجي و بهينهسازي
فرايند دارد ].[٠٠
در اين پژوهش شبيه سازي اثر تزريق نانو و ميکرو ذرهها
به نفت و بررسي ميزان تغييرهاي افت فشار در خطهاي انتقال نفت
از نرم افزار پايپ سيم استفاده شده است .همچنين اثر نوع نانو و
ميکروذره ،اندازه ذرهها ،درصد نانوذره تزريقي ،دما ،سرعت (شدت جريان)
نفت ،قطر داخلي لوله و نوع جريان نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
براي اطمينان از صحت نتيجههاي مدل شبيهسازي شده
از اطالعات تجربي چاپ شده در مقالههاي معتبر استفاده شده است.

در همه مرحلهها با استفاده از اطالعات موجود در جدولهاي  ١تا ٣
آماده و به عنوان ورودي به نرم افزار مي باشد .ابتدا براي تأييد
مدل تهيه شده نتيجههاي افت فشار به دست آمده از شبيه سازي
پايه با نتيجههاي آزمايشگاهي افت فشار موجود در منبع ][٠6
با در نظر گرفتن شرايط همانند فرايند آزمايشگاهي در شبيه ساز
مقايسه شده و پس از اطمينان از درستي مدل ،تأثير ذرههاي
موجود در جدول  ٤بر روي ميزان افت فشار مورد بررسي
قرار گرفته است .قابل بيان است که تأثير نوع ذره ،درصد ماده تزريقي،
دما ،شدت جريان نفت و قطر داخلي لوله بر روي مدل شبيه سازي شده
مورد بررسي قرار گرفته است.

شبيه سازي

نتيجهها و بحث

براي شبيهسازي خط انتقال نفت از نرم افزار پايپ سيم
 ٠٢٢٨0١استفاده شده است ] .[٠٠در اين شبيه سازي يک خط
لوله افقي که ويژگيهاي اين خط لوله در جدول  ١آورده شده،
در نظر گرفته شده است .سيال عبوري از آن نفت ميباشد که
به صورت تک فاز در اين خط لوله جريان دارد (جدول  .)٠گرانروي
نفت خام وابسته به دما ميباشد که در جدول  ٣گرانروي براي
سه دما آورده شده است .در جدول  ،٤ذرهها و ويژگيهاي آن که براي
تزريق به نفت خام در حال جريان در خط لوله مورد استفاده
قرار گرفته است ،آورده شده است .مدل پايه شبيه سازي براي استفاده

نتيجههاي به دست آمده از مدل شبيهسازي شده در نرم افزار
پايپسيم با نتيجه آزمايشگاهي ] [٠6مطابقت قابل پذيرشي دارد.
همچنين ميزان خطاي نسبي افت فشار به دست آمده از مدل
شبيه سازي شده با نتيجه آزمايشگاهي ناچيز ميباشد .جدول ٠
مقايسه دادههاي بهدست آمده از اين کار را با دادههاي
آزمايشگاهي کارهاي گذشته نشان ميدهد .قابل بيان است که
در فرايند شبيه سازي ،نانو ذره به عنوان يک فاز جداگانه تعريف
نشده است ،بلکه به طور غير مستقيم تاثيرهاي آن بر گرانروي نفت
در نظر گرفته شده است.
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جدول 6ـ گرانروي نفت در دماهاي متفاوت.

رديف

دما ()°C

گرانروي ()cP

١

٠٠

٨٤9٠

٠

٠٢

١٠١٤

٣

٨٢

٠٣٤

جدول 1ـ اندازه نانو ذرهها.

رديف

نوع ماده

اندازه نانو ذرات ()nm

١

آهن ()Fe

6٢٢٢-9٢٢٢

٠

آهن ()Fe

6٢-٤٢

٣

اکسيد آهن ()Fe٠O٣

< ٠٢

٤

نيکل ()Ni

< ١٢٢

٠

مس ()Cu

١٢٢٢٢

جدول  1ـ مقايسه دادههاي بهدست آمده با کارهاي گذشته.

رديف

گرانروي ()cp

دما ()°C

افت فشار )( (Pa/mآزمايشگاهي)

افت فشار )( (Pa/mکار حاضر)

درصد خطاي نسبي

١

٣٢6٤

6٢

٣٣/٤٣

٣١/66

٠/٠٨

٠

١٠٨7

7٢

١٣/٠6

١٣/٣9

١/٠9

٣

6٢6

٨٠

6/٠9

7/٠٨

-٠٢/6٤

٤

٣١9

9٠

٣/٠٠

٤/١6

-٠9/٤7

اثر نوع نانو/ميکرو ذره و درصد آن بر افت فشار

در شکل  ١اثر نوع و اندازه ذرهها بر افت فشار خط لوله انتقال
نفت حاوي ذره به افت فشار بدون ذره ) (PN/PCدر دماي
 ٠٠درجه سلسيوس و شدت جريان ٢/9١٠مترمکعب بر ثانيه
آورده شده است .همانگونه که از اين شکل قابل ديدن ميباشد،
بهترين ذره در کاهش ميزان افت فشار درون خط لوله ،ميکروذره
مس با غلظت  %٢/١ميباشد.
اثر دما بر افت فشار

در شکل  ٠اثر دما بر ميزان افت فشار بر واحد طول براي
ميکروذره مس با غلظت  % ٢/١مورد بررسي قرار داده شده که
با افزايش دما افت فشار کاهش مييابد .قابل بيان است که
با افزايش دما ميزان افت فشار براي دو حالت نفت خام بدون
393

ميکروذره و نفت خام با ميکروذره به هم نزديک ميباشند.
به عبارتي ديگر نشانگر اين ميباشد که در دماهاي باال وجود
ميکرو ذره تأثير کمي بر ميزان افت فشار داشته و اثر دما بر ميکرو ذره
غالب بوده ،ولي در دماهاي پايين عکس اين عمل برقرار است.
به عبارت ديگر در دماهاي پايين تأثير ميکرو ذره بر تأثير دما
غالب بوده که اين قضيه در جدول  6قابل ديدن ميباشد .بنابراين
ميتوان مکانيزم افت فشار را تابعي از ذره و دما (در صورت ثابت
ماندن بقيه پارامترهاي مورد بررسي) بيان نمود که اين پديده
در تمامي قطرها بر قرار است.
اثر قطر داخلي بر افت فشار

در شکل  ٣اثر قطر داخلي لوله بر ميزان افت فشار در واحد
طول براي ميکرو ذره مس با غلظت  %٢/١در دماي  ٠٠درجه سلسيوس
علمي ـ پژوهشي
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شبيه سازي اثر نانو و ميکرو ذرهها بر ميزان افت فشار ...

جدول  3ـ تأثير دما بر افت فشار در لوله 6٣اينچي و دبي  ٣/932مترمکعب بر ثانيه.

ميزان افت فشار بر واحد طول( )psi/mدر دماهاي

رديف

نوع سيل

ميکرو/نانو

ميزان (درصد وزني)

١

نفت خام

------

-------

٨٠/١٤١

٠

نفت خام

ميکرو

٢/١

77/٢٤٠

٠٠ °C

٠٢°C

٨٢ °C

١٠/٤7٣

٨/١٠٨

١١/٨٨٨

٨/٢٢٨

3/٣2٣

0٣

3/٣٣٣

1٣

٣/90٣

3٣

٣/92٣

PN/PC

٣/93٣
٣/91٣

1٣
1٣
6٣

٣/9٣٣
٣/00٣

2٣

٣/03٣

3٣

)3% Fe2O3 (m

)٣/1% Fe2O3 (m

)3% Ni(nm

)٣/3% Fe2O3(m

)٣/1% Ni(nm

)3% Cu(m

)٣/3% Ni(nm

)٣/1% Cu(m

)3% Fe(nm

)٣/3% Cu(m

)٣/1% Fe(nm

)3% Fe(m

)٣/3% Fe(nm

)٣/1% Fe(m

Cnud

)٣/3% Fe(m

٣/01٣

0٣

1٣

21

افت فشار بر واحد طول )(psi/m

3/٣1٣

9٣

٣

دما )(°C

نوع و غلظت ماده افزودني

شکل 3ـ تأثير نوع و اندازه ذرهها بر ميزان افت فشار در دما  21درجه سلسيوس.

شکل 2ـ اثر دما بر ميزان افت فشار بر واحد طول براي نفت حاوي ذره مس.

قابل ديدن است که با افزايش قطر داخلي ،افت فشار کاهش مييابد
چون مکانيسم افت فشار تابعي از قطر لوله و ميزان ذره (در صورت
ثابت ماندن بقيه پارامترهاي مورد بررسي) است .با افزايش قطر
داخلي لوله ،مکانيزم غالب بر کاهش ميزان افت فشار ،قطر داخلي
خط لوله و در قطرهاي پايين مکانيسم قالب حضور ذره ميباشد که
در جدول  7آورده شده که اين پديده در تمامي قطرها بر قرار است.

اين شکل و جدول نشان دهنده افزايش افت فشار با افزايش ميزان
سرعت ميباشد .همچنين وجود ذره باعث کاهش ميزان افت فشار
ميشود .شايان ذکر است روند کليه پارامترها موجود در نمودارها و
جداول براي تمامي ذرههاي ذکر شده در جدول  ،٤در مقياس ميکرو
و نانو يکسان ميباشد.

اثر نوع جريان بر افت فشار

نتيجهگيري

در جدول  ٨روند تغيير افت فشار با تغيير گرانروي ناشي از
وجود ميکرو ذره مس مورد بررسي قرار گرفته است .در اين جدول
قابل ديدن است که براي جريان به طور کامل آرام و به طور کامل آشفته،
با کاهش گرانروي ،افت فشار کاهش مييابد اما در جريان گذرا
روند بر عکس بوده و با کاهش گرانروي ،افت فشار افزايش
پيدا ميکند.

با توجه به نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش ،از تأثير
نوع نانو /ميکرو ذرهها ،دما ،قطر داخلي خط لوله ،رژيم جريان و
شدت جريان بر کاهش ميزان افت فشار در خظ لوله توسط نرمافزار
پايپسيم ميتوان پيشنهاد کرد که:
ـ ميکروذره مس با درصد وزني  ٢/١بيشترين کاهش در افت فشار را
به همراه داشته است.
ـ با افزايش دما ميزان تأثير نانو /ميکرو ذره بر گرانروي و
در نتيجه افت فشار کاهش يافته و مکانيزم غالب افزايش دما ميباشد.
ـ با افزايش قطر داخلي ،افت فشار کاهش مييابد و
در قطرهاي باال ،مکانيسم غالب قطر داخلي خط لوله ميباشد و
تأثير نانو/ميکرو ذره کاهش مييابد.

اثر شدت جريان بر افت فشار

اثر شدت جريان بر روي ميزان افت فشار بر واحد طول خط
انتقال نفت براي ميکروذره مس با غلظت  ٢/١درصد وزني در دماي
 ٠٠درجه سلسيوس در جدول  9و شکل  ٤مورد بررسي قرار گرفته است.
علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ تأثير قطر داخلي خط لوله بر افت فشار در دماي  21ºCو شدت جريان ٣/932مترمکعب بر ثانيه.

ميزان افت فشار بر واحد طول ( )psi/mبراي قطر داخلي خط لوله هاي

رديف

ماده

١

نفت خام

١٣٢٠/77

٠

نفت خام %٢/١ +ميکرو مس

١١٨٠/7٨

١٠in

٣٢in

٠٢in

٨٠/١٢٠

١١/٢6٣

77/٢٤٠

١٢/٢٢٨

جدول  0ـ تغيير افت فشار بر واحد طول با گرانروي و رژيم جريان.

افت فشار بر واحد طول ()psi/m
نفت خام

نفت خام% ٢/١ +ميکرومس

رديف

سرعت ()m/sec

نوع جريان

١٠١٤cP

١١٠7cP
١١/٨٨٨

١

٠

آرام

١٠/٤7٣

٠

٤

گذرا

٠9/7٣٣

٣٢/١٣6

٣

6

گذرا

76/١٤٣

77/٠٢7

٤

٨

آشفته

١٣7/٠٠٠

١٣٠/٣6٣

جدول 9ـ اثر سرعت بر افت فشار بر واحد طول.

ميز ان افت فشار بر واحد طول ( )psi/mبراي سرعت هاي

رديف

ماده

١

نفت خام

٨٠/١٢٠

٠

نفت خام %٢/١ +ميکرو مس

77/٢٤٠

(٠)m/sec

(٤)m/sec

(6)m/sec

١69/7١7

٠٠٣/7٠٠

١٠٣/6١9

٠٠9/7٣١

21٣

31٣
3٣٣
1٣

2/163

3/021

٣/932

افت فشار بر واحد طول )(psi/m

2٣٣

ـ در جريان به طور کامل آرام و به طور کامل آشفته با کاهش
گرانروي ،افت فشار کاهش مييابد ولي در جريان گذرا بر عکس.
ـ براي بهبود ميزان افت فشار ،از ميکرو ذره مس
با درصد وزني  ٢/١استفاده شود.
ـ در لولههاي با قطر معمولي مکانيسم دما ،غالب ميشود.
ـ در لولههاي با قطر داخلي زياد ،مکانيسم غالب قطر داخلي است.

٣

شدت جريان (متر مکعب بر ثانيه)

شکل 1ـ اثر دبي بر افت فشار بر واحد طول.
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