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مسعود متين فرد*  شرکت نفت خزر

با توجه به وجود مواد واکسي در نفت تولیدي از میدان سردار جنگل در درياي خزر و پايین بودن 
دماي آب در بس��تر دريا در عمق متوس��ط 700 متري که حدود 4 تا 6 درجه سانتي گراد تخمین 
زده مي ش��ود، ترسیب مواد واکسي در رشته تولید آزمايشي منجر به انسداد کامل رشته استخراج 
در اولین چاه اکتش��افي اين میدان )چاه س��ردار جنگل-1( ش��د. با توجه به اينكه روش استفاده از 
حالل به منظور زدودن رس��وبات واکس از جداره داخلي لوله ی تولید در دنیا رايج اس��ت، در چاه 
س��ردار جنگل -2 در درياي خزر حالل شست وشو دهنده توس��ط دستگاه لوله مغزي سیار مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. از آنجايي که انتخاب نوع حالل مناسب از نظر عملكرد، اثرات زيست محیطي 
و هزينه هاي اقتصادي حائز اهمیت اس��ت، ل��ذا حالل هاي مختلفي از جمله تولوئن، زايلین، بنزن، 
ACM APD200، TN45، نفت سفید و گازوئیل مورد آزمايش قرار گرفت که در اين مقاله، نتايج 
مقايسه اين حالل ها از نظر میزان انحالل پذيري، اثرات زيست محیطي و هزينه هاي اقتصادي ارايه 

شده است.

* دریافت:
1394/2/8

* ارسال برای داوری:
1394/2/29

* پذیرش:
1394/5/17

    )m.matinfard@ kepco.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقایسه فني و اقتصادي حالل هاي مختلف جهت حذف مواد واکسي 
ترسيب شده در رشته توليد آزمایشي نفت از چاه سردار جنگل-2

مواد واکسي
نفت سفید

BTEX ترکیبات
میدان سردار جنگل

آب عمیق. 
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یکي از چالش هاي بسیار مهم در مبحث آب هاي عمیق، وجود مواد 
واکس��ي در نفت تولیدي از برخي مخازن ب��وده که مي تواند باعث 
تش��دید دو عامل ریس��ک و هزینه در عملیات تولید از میادین نفت 
و گاز واقع درآب هاي عمیق گردد. تش��کیل رس��وبات در نفت خام 
چ��ه در داخل مخ��ازن و چه در خطوط لوله تولید ی��ا انتقال، به دلیل 
دارا بودن مواد س��نگیني چ��ون واکس ها، آس��فالتین  ها و رزین ها و 
در اث��ر تغییر ش��رایط محیط در داخل یا خارج تأسیس��ات، مي تواند 
مش��کالت فراواني در طول مس��یر تولید، انتقال و ذخیره نفت ایجاد 
کند. مشکالت ناشي از تشکیل رسوبات از ساده ترین آن که افزایش 
ویس��کوزیته نفت است تا بحراني ترین وضعیت که بسته شدن چاه و 
یا توقف عملیات بهره  برداري و تولید نفت اس��ت، خسارت فراواني 

ایجاد مي کند.
کریستالیزاس��یون ترکیبات پارافیني ب��ا وزن مولکولي و دماي ذوب 
باال در سیاالت نفتي، تحت شرایطي معین مانند قرار گرفتن در یک 
محیط سرد، منجر به تشکیل یک فاز جامد می گردد که با عنوان فاز 

واکس شناخته مي شود. 

1- مطالعات پيشين
با توجه به مش��کالت و خس���ارات فراواني که رس��وبات واکسي بر 
صنعت نفت در دنی�ا تحمی��ل مي کنند، تحقیقات و مطالعات زیادي 
در این زمینه انجام شده است. روش های جلوگیري از رسوب واکس 
به طور کلي به دو دس��ته تقس��یم مي ش��ود که راهکار اول ارائه یک 
مدل ترمودینامیکي مناس��ب با قابلی��ت پیش بینی باال، برای پیش بیني 
مح��دوده دما و فش��ار و ترکیب س��یال نفتی به منظ��ور جلوگیري از 
پدیده تش��کیل رسوب واکس است. از س��ال 1958 که Won اولین 
مدل ترمودینامیکی واکس را ارائه نمود. تاکنون، مدل هاي متعددی 
در مورد تشکیل رس��وبات پارافینی توسط محققان ارائه شده است. 
راهکار دوم اس��تفاده از یک سري مواد افزودني پلیمري و شیمیایي 
اس��ت که برای جلوگیري از رسوب واکس و یا پایین آوردن دماي 

تشکیل این رسوبات به کار مي رود.

Suppiah و هم��کاران در س��ال 2012، از روش ه��ای تجرب��ی و 
مدل س��ازی، برای طراحی و ارائه اس��تراتژی عملیاتی ایمن در خط 
لول��ه ای به طول 5 کیلومت��ر واقع در زیر دری��ا در آب های عمیق با 
هدف بررس��ی و ارزیابی Shutdown های پیش بینی نش��ده و شروع 

مجدد تولید برای نفت های خام واکسی استفاده کردند.
Venkatesan و همکاران در س��ال 2003، اثر آسفالتین ها را بر روی 
تش��کیل ژل واکس نفت خام بررسی کردند. آن ها در مطالعات خود 
از ح��الل تولوئ��ن و دو نمونه واکس ب��ا پارافین های کوت��اه و بلند 
استفاده کردند و آسفالتین موردنیاز را از نفت خام ونزوئال استخراج 
نمودند. نتایج به دس��ت آمده نشان می دهد که اضافه کردن آسفالتین 
باعث کاهش دمای تشکیل ژل واکس می شود. Lashkarbolooki و 
همکاران در سال 2009، تأثیر اختالف دما بین نفت و دیواره ي خط 
لوله بر روی ضخامت رس��وب و مقادیر واکس و آس��فالتیِن رسوب 
شده بر روی سطح  دیواره ي لوله شامل نفت خام تک فازی را بررسی 

کردند]4[. 

2- برطرف سازي رسوب واکس
روش هاي متعددي جهت کنترل و برطرف س��ازي رس��وب واکس 
در واحده��اي عملیاتي به کار گرفته مي ش��ود لیک��ن تولید و انتقال 
نفت خام در یک مس��یر طوالني زیر دریا نی��از به برنامه ریزي خاص 
دارد. استراتژي هاي کنترلي و مدیریت واکس، یک یا چند مورد از 

روش هاي زیر را شامل مي شود: ]4[.
1-توپک راني خطوط لوله

2-عایق کاري حرارتي و گرم کردن خطوط لوله
3-تزریق ممانعت کننده

4-استفاده از لوله مغزي سیار
چنانچ��ه مواد واکس��ي در داخل لوله رس��وب کرده باش��د، روش 
متعارف حذف آن، توپک راني است. در این حالت، الیه واکس که 

به صورت جامد ترسیب شده است، توسط توپک تراشیده مي شود.
ممانعت کننده ه��اي ش��یمیایي مي توان��د در کنترل ترس��یب واکس 

1   تأثیر حالل هاي مختلف بر روي تغییرات وزن رسوب به صورت 
كسري از وزن رسوب اولیه در دماي 25oC )آزمایش-1(.

٤ 
 

T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr)
0 7.876 0 8.044 0 8.098 0 7.201 0 7.562
20 6.600 20 7.600 20 8.015 20 7.398 20 7.943
40 6.294 40 6.642 40 6.502 40 7.169 40 7.898
60 5.862 60 5.816 60 6.187 60 6.889 60 7.798

100 5.592 100 5.365 100 5.111 100 6.576 100 7.452
200 3.287 200 4.02 200 3.82 200 3.775 200 7.019

  
  ).1-شي(آزما Co25 يدر دما هياز وزن رسوب اول يصورت كسررات وزن رسوب بهييتغ يمختلف بر رو يهار حاللي. تأث1شكل 

دارند. الزم به ذكر است  يدر انحالل توده واكس يترشيب ييد توانايسفسه با نفتيلن) در مقاي(بنزن، تولوئن و زا يآل يهاحالل
ت يگر قابليقه كامالً نرم شده و ديدق 200پس از  يآل يهااستفاده شده در حضور حالل يِ، توده واكسهاشيآزمادر طول انجام 

  ل همچنان حالت جامد خود را حفظ كرده بودند.يد و گازوئيواكس در حضور نفت سف يهاكه توده يدر حال ،ن نداشتيتوز

د تكرار شده يسفلن و نفتيبنزن، تولوئن، زا يهافوق با استفاده از حالل يهاها، تستشيآزما يريتكرارپذ يبه منظور بررس
  ).2- لدست آمده است (شكور بهمذك يهارسوب در حالل يريپذت انحاللياز قابل يج مشابهياست كه نتا

  

2   تأثیر حالل هاي مختلف بر روي تغییرات وزن رسوب به صورت 
كسري از وزن رسوب اولیه در دماي 25oC )آزمایش-2(

٥ 
 

  
  )2-شي(آزما  Co25 يدر دما هياز وزن رسوب اول يصورت كسررات وزن رسوب بهييتغ يمختلف بر رو يهار حاللي. تأث2شكل 

  مختلف يهادر حالل ير دما برحل شوندگيثأت-الف

 يهارات وزن نمونهييتغ يها بر رواثر حالل يسبرر يهاشيمختلف، آزما يهاعملكرد حالل ير دما بر رويتأث يمنظور بررسبه
ارائه  3- و جدول 3- دست آمده، در شكلج بهيز، انجام شده است كه نتاينگراد درجه سانتي 5 يدر دما يمواد واكسرسوب 

، عملكرد )3تا  1- و جداول 3تا  1- يهاگراد (شكليدرجه سانت 25و  5 يدست آمده در دماهاج بهيتوجه به نتاده است. بايگرد
  گر بهتر بوده است. يد يهاسه با حالليلن در مقايتولوئن و زا يهاحالل
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کمک نماید، اگر چه این مواد در حذف رسوب واکس همیشه موثر 
نبوده و ضمناً گران قیمت هستند.

در م��واردي مانند خطوط لوله تولید زی��ر دریا در آب هاي عمیق که 
اس��تفاده از عملیات توپک راني عملي نیست، فرآیند ترسیب واکس 
توس��ط نگه داش��تن دماي خط لوله باالتر از دماي ابري ش��دن کنترل 

مي شود.
استفاده از تکنولوژي لوله مغزي سیار، ابزار بسیار مهمي در تمیز سازي 
س��تون چاه به شمار مي رود؛ در این حالت، حالل شست وشو دهنده ي 
مورد نظر از طریق نازل ها و با فشار زیاد به داخل لوله ي تولید هدایت 
ش��ده و عملیات زدودن و حذف مواد واکسي چسبیده به جداره لوله 
را انجام مي دهد. راندمان این روش به مشخصات حالل از نظر قدرت 
انحالل واکس و میزان حالل مصرفي بس��تگي مستقیم دارد. زماني که 
حالل در تماس با واکس قرار مي گیرد، جامدات ترسیب شده شروع 
به حل شدن در حالل مي کند تا حالل به درجه اشباع از واکس برسد. 
اگرچه ای��ن روش در اغلب مواقع موفقیت آمیز اس��ت، لیکن از نظر 

اقتصادي  مقرون به صرفه نیست.

3- شست وشو با حالل
روش اس��تفاده از حالل به منظور زدودن رس��وبات واکس از جداره 
داخلي لوله ي تولید در دنیا رایج بوده و لیکن در انتخاب نوع حالل از 

نظر عملکرد، اثرات زیست محیطي و هزینه باید دقت نمود.

با توجه به وجود مواد واکسي در نفت تولیدي از میدان سردار جنگل 
در دری��اي خزر و پایین بودن دماي آب در بس��تر دریا در عمق 700 
متري که حدود 4 تا 6 درجه سانتي گراد تخمین زده مي شود، مشکل 
ترس��یب مواد واکسي در رش��ته تولید آزمایشي منجر به انسداد کامل 
رشته استخراج در اولین چاه اکتشافي این میدان )چاه سردار جنگل-
1( شد. لذا این موضوع به عنوان یک چالش مورد توجه قرار گرفت. 
در این راس��تا، کلیه راهکارهاي علمي و عمل��ي جهت جلوگیري از 
ترس��یب واکس در مسیر اس��تخراج و تولید بررسي گردید و با توجه 
به ش��رایط خ��اص آب عمیق دری��اي خزر، روش اس��تفاده از حالل 

شست وشودهنده توسط دستگاه لوله مغزي سیار انتخاب گردید.
در این مقاله به منظور رفع مش��کل انس��داد ناشي از رسوب واکس در 
لوله تولید آزمایشي از چاه سردار جنگل-2 در دریاي خزر حالل هاي 
مختلفي از جمله تولوئن، زایلین، بنزن، ACM APD200، نفت سفید 
و گازوئی��ل وTN45 م��ورد آزمای��ش قرار گرفت ک��ه از نظر میزان 

انحالل پذیري، اثرات زیست محیطي و از نظر هزینه مقایسه شده اند.

4- انتخاب حالل
به منظ��ور شناس��ایي و انتخاب حالل مناس��ب واکس، پ��س از انجام 
مطالعات کتابخانه اي و مطالعه روش های عملي موجود در دنیا جهت 
مقابله با مشکل واکس و مقایسه مشخصات نفت موجود با نفت میدان 
زیالیی مسجد س��لیمان و بهره گیري از تجارب موجود در این میدان 
نفتی، شش حالل بنزن، تولوئن، زایلن و نفت سفید ، گازوئیل و حالل 
تجاري ACM APD200 پیشنهادي یکي از شرکت هاي تأمین کننده 

مواد شیمیایي، جهت بررسي عملکرد و مقایسه انتخاب گردید.
تأثیر این حالل ها بر روي رس��وبات واکس در شرایط مختلف دمایي 
و ط��ی یک بازه زمان��ِی تأثیر حالل بر روی جام��د واکس، در یک 
برنامه آزمایش��گاهي بررسي ش��د که نتایج آن در زیر به تفصیل ارایه 
مي گ��ردد. الزم ب��ه ذکر اس��ت آزمایش هاي مورد نظ��ر در یکي از 
دانشگاه هاي کش��ور و همچنین، اداره شیمیایي ش��رکت ملي مناطق 

نفتخیز جنوب انجام گرفته و نتایج با هم مقایسه شده اند.
ای��ن مطالعه در جهت رفع یک مش��کل عملیاتی و به صورت موازی، 

 1   وزن رسوب در زمان هاي مختلف با استفاده از حالل هاي متفاوت 
در دماي  )آزمایش-1(.

بنزنتولوئنزایلننفت سفیدگازوئیل

wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(

7/56207/20108/09808/04407/8760

7/943207/398208/015207/600206/60020

7/898407/169406/502406/642406/29440

7/798606/889606/187605/816605/86260

7/4521006/5761005/1111005/3651005/592100

7/0192003/7752003/822004/022003/287200

3   تأثیر حالل هاي مختلف بر روي تغییرات وزن رسوب به صورت 
كسري از وزن رسوب اولیه در دماي )آزمایش-3(

٦ 
 

  
  )3-شي(آزما Co5 يدر دما هياز وزن رسوب اول يصورت كسررات وزن رسوب بهييتغ يمختلف بر رو يهار حاللي. تأث3شكل 

  )3- شي(آزما Co5 يمتفاوت در دما يهامختلف با استفاده از حالل يها. وزن رسوب در زمان3جدول 

بنزن لنيزا  تولوئن دينفت سف BTX  
T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr) T(min) wt(gr)

0 8.010 0 8.867 0 8.635 0 8.458 0 12.068
15 8.590 15 9.607 15 8.997 15 8.868 15 12.236
30 8.347 30 8.700 30 8.704 30 8.827 30 12.000
60 8.184 60 8.379 60 7.775 60 8.789 60 11.679
90 7.679 90 7.381 90 7.062 90 8.656 90 10.357
120 7.469 120 6.921 120 6.672 120 8.400 120 10.240
150 7.283 150 5.991 150 5.967 150 8.300 150 9.781
210 7.010 210 5.372 210 4.863 210 8.193 210 9.372
240 5.580 240 5.100 240 4.000 240 7.800 240 8.800
270 4.800 270 - 270 - 270 7.110 270 7.600

  

  مختلف يهادر حالل ير دما برحل شوندگيثأسه تيمقا-ب

ه ياول از وزن رسوب يصورت كسررات وزن رسوب بهييتغ يلن بر رويتولوئن و زا يهار حالليتأث يدست آمده از بررسج بهينتا
  ده است.يسه گرديمقا 4- مختلف در شكل يدر دماها

  

4    تأثیر حالل هاي تولوئن و زایلن بر روي تغییرات وزن رســوب 
به صورت كسري از وزن رسوب اولیه در دماهاي  و 

٧ 
 

  
  .25و  Co5 يه در دماهاياز وزن رسوب اول يصورت كسررات وزن رسوب بهييتغ يلن بر رويتولوئن و زا يهار حاللي. تأث4شكل 

ر موثر بر يثأل فاقد تيد و گازوئيسفنفت يهاحالل ،ياز نظر عملكرداز آن است كه  يحاك ين مركز دانشگاهياج ينتا يبررس
 ده است.يشنهاد نگرديمربوطه پ يز دانشگاهها توسط مركن حاللياستفاده از امواد جامد واكس بوده و لذا  يحل شوندگ يرو

اند و لذا شرايط ديناميكي حاصله از فرايند دست آمدههالبته بايد در نظر داشت كه نتايج حاصله در شرايط استاتيك ب
پذيري واكس گردد. تواند باعث افزايش انحالله لوله مغزي سيار و توربولنسي ايجاد شده در رشته توليد ميشو با دستگاوشست
  باشد. دست آمده در چاه مذكور شاهد موضوع ميهنتايج ب

  

  ACM APD200واكس در ماده  يزان حل شوندگيم يبررس-ج

 يمحتو يداخل ظروف ،ه مشخصيجامد با وزن اول يهانهنمو،  ACM APD200واكس در ماده  يريپذانحالل يمنظور بررسهب
 ، 4 يهازمان جامد پس از ر حالل بر واكسِيثأ. تگرفتگراد قرار يدرجه سانت 6 يو نمونه در دماگذاشته تر حالل يليليم 50
ميزان حالل  ذكر استهالزم ب .آمده است 4- ج آن در جدوليد كه نتايگرد يزان كاهش وزن جامد بررسيساعت و م 24و  16

هاي قبلي تغيير چنداني نداشته پذيري در مقايسه با حاللمصرفي در اين آزمايش به دو برابر افزايش يافته حال آنكه انحالل
  ثير قرار دهد.أشدت تحت تهرا ب ACM APD200تواند اقتصادي بودن حالل اين موضوع مي است.

  گراديدرجه سانت 6 يدر دماACM APD200ز حاللمختلف با استفاده ا يها. وزن رسوب در زمان4جدول 

  تيدرصد حالل
(%)  

  شدهوزن حل
  (گرم)

ييوزن نها
  جامد
  (گرم)

  هيوزن اول
  جامد
  (گرم)

  ريثأزمان ت
  (ساعت)

  نمونه

15,2  0,48 2,67 3,15  4  1  
38,9  1,21  1,9  3,11  16  2  
70,6  2,28  0,95  3,23  24  3  
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5   نمودار درصد حاللیت در حالل ACM APD200 بر حســب 
oC6  زمان در دماي

٨ 
 

  
  Co6 يدر دما بر حسب زمان CM APD200Aت در حاللي. نمودار درصد حالل5شكل 

  ز جنوب)يمناطق نفتخ ييايمي(اداره ش رسوب واكس يريپذزان انحالليم يش بررسيج آزماينتا-د

 ين برخييو تع ييايمياداره ش يِشگاه مركزيبه آزما يارسال نمونه جامد واكسِ يصورت گرفته بر رو يهياول يهايپس از بررس
 يجهت بررس TN-45ل و يگازوئ ،ديسفنفت ،نيليزا يهانامه چهار حالل ب ،ه نقطه ذوب جامداز جمل يكيزيف يهامشخصه

 يبراساعت  3تا  1 يك و در بازه زمانيناميك و ديحالت استات ودر د هاشيآزما انتخاب شد. جامد واكس يشوندگحلزان يم
  . ]2[سته شده ايارا 7تا 5-ج حاصله در جداولينتا .ديگرد مختلف انجام يسه دما

  

  گرادسانتيدرجه  70هاي مختلف در دماي توان حالليت حالل مقايسه - 5جدول

TN-45 گازوئيل نفت سفيد زايلين حالل

  ميزان حالليت

(درصد وزني)

  ميزان حالليت

(درصد وزني)

  ميزان حالليت

(درصد وزني)

  ميزان حالليت

(درصد وزني)
  شرايط آزمايش

44,57  97,11 99,52 99,45 يك ساعت استاتيك

98,73 97,19 99,29 99,65 يك ساعت ديناميك

47,51 97,32 99,53 99,49 سه ساعت استاتيك

98,76 97,40 99,62 99,80 سه ساعت ديناميك

 2   وزن رسوب در زمان هاي مختلف با استفاده از حالل هاي متفاوت 
در دماي 5oC )آزمایش-3(

BTXبنزنتولوئنزایلننفت سفید

wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(wt)gr(T)min(

12/06808/45808/63508/86708/0100

12/236158/868158/997159/607158/59015

12/000308/827308/704308/700308/34730

11/679608/789607/775608/379608/18460

10/357908/656907/062907/381907/67990

10/2401208/4001206/6721206/9211207/469120

9/7811508/3001505/9671505/9911507/283150

9/3722108/1932104/8632105/3722107/010210

8/8002407/8002404/0002405/1002405/580240

7/6002707/110270-270-2704/800270

نمونهزمان تأثیر )ساعت(وزن اولیه جامد )گرم(وزن نهایي جامد)گرم(وزن حل شده)گرم(درصد حاللیت )%(

15/20/482/673/1541
38/91/211/93/11162
70/62/280/953/23243

  3  وزن رســوب در زمان هــاي مختلــف بــا اســتفاده از حــالل

ACM APD200در دماي 6 درجه سانتي گراد

در مراک��ز آزمایش��گاهِی پیش گفت��ه در کوتاه مدت مورد بررس��ی 
ق��رار گرفت. لذا ممکن اس��ت کلیه حالت های ممکن برای بررس��ی 
آزمایش��گاهی از جمله غلظت های مختلف یا یکس��اِن حالل یا تنوع 

دمایی شدید مورد توجه قرار نگرفته باشد.

4-1-نتایج آزمایش هاي بررسـي ميزان انحالل پذیري رسوب واکس 
)در مرکز دانشگاهي(

به منظور بررس��ي قابلیت حل ش��وندگي نمونه رسوب در حالل هاي 
مختل��ف، ابتدا مق��دار مش��خصي از واکس جام��د، به صورت یک 
توده ي جامد با جرمي در حدود 8 گرم، تهیه ش��د. سپس، توده جامد 
واکس در یک لوله آزمایش دربس��ته، محتوی 25 سی س��ی از حالل 
( قرار داده شد. در طول زمان،  مورد نظر، در دماي آزمایش��گاه )
توده ي جامِد واکس از لوله خارج ش��ده، توزین آن به منظور بررسي 

میزان حل شوندگي در حالل مورد نظر انجام گردید. شکل-1 میزان 
تغییرات جرم توده واکس را به صورت نس��بت جرم توده در هر زمان 
به جرم اولیه آن، در اثر حل شدن در حالل هاي مختلف نشان مي دهد. 
مقادیر رس��وب در زمان هاي مختلف در حضور حالل هاي مورد نظر 
در جدول-1 نش��ان داده شده اس��ت. نتایج به دست آمده، بیانگر آن 
اس��ت که انحالل توده واکسي در حضور گازوئیل به طور محسوسي 

از سایر حالل هاي استفاده شده کمتر است] 1[        .
حالل هاي آلي )بنزن، تولوئن و زایلن( در مقایسه با نفت سفید توانایي 
بیش تري در انحالل توده واکس��ي دارند. الزم به ذکر است در طول 
انجام آزمایش ها ، توده واکس��ِي استفاده ش��ده در حضور حالل هاي 
آلي پس از 200 دقیقه کاماًل نرم شده و دیگر قابلیت توزین نداشت، 
در حال��ي  که توده ه��اي واکس در حض��ور نفت س��فید و گازوئیل 

همچنان حالت جامد خود را حفظ کرده بودند.
به منظور بررس��ي تکرارپذیري آزمایش ها، تست هاي فوق با استفاده 
از حالل هاي بنزن، تولوئن، زایلن و نفت س��فید تکرار ش��ده است که 
نتایج مش��ابهي از قابلیت انحالل پذیري رسوب در حالل هاي مذکور 

به دست آمده است )شکل-2(.

الف-تأثير دما برحل شوندگي در حالل هاي مختلف
به منظور بررس��ي تأثی��ر دما ب��ر روي عملکرد حالل ه��اي مختلف، 
آزمایش هاي بررس��ي اثر حالل ها بر روي تغیی��رات وزن نمونه هاي 
رسوب مواد واکس��ي در دماي 5 درجه س��انتي گراد نیز، انجام شده 
که نتایج به دست آمده، در شکل- 3 و جدول-2 ارائه گردیده است. 
با توجه به نتایج به دس��ت آمده در دماهاي 5 و 25 درجه س��انتي گراد 
)ش��کل هاي-1 تا 3 و جداول-1 و2(، عملک��رد حالل های تولوئن و 

زایلن در مقایسه با حالل های دیگر بهتر بوده است.

ب- مقایسه تأثير دما برحل شوندگي در حالل هاي مختلف
نتایج به دس��ت آمده از بررس��ي تأثیر حالل هاي تولوئ��ن و زایلن بر 
روي تغییرات وزن رسوب به صورت کسري از وزن رسوب اولیه در 

دماهاي مختلف در شکل-4 مقایسه گردیده است.

TN-45گازوئیلنفت سفیدزایلینحالل

شرایط آزمایش
میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

99/4599/5297/1144/57یک ساعت استاتیک
99/6599/2997/1998/73یک ساعت دینامیک
99/4999/5397/3247/51سه ساعت استاتیک
99/8099/6297/4098/76سه ساعت دینامیک

 4  مقایســه  تــوان حاللیــت حالل هاي مختلف در دمــاي 70 درجه 

سانتي گراد
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بررس��ي نتای��ج این مرکز دانش��گاهي حاکي از آن اس��ت که از نظر 
عملکردي، حالل هاي نفت س��فید و گازوئیل فاقد تأثیر موثر بر روي 
حل ش��وندگي مواد جامد واکس بوده و لذا اس��تفاده از این حالل ها 
توسط مرکز دانش��گاهي مربوطه پیشنهاد نگردیده است. البته باید در 
نظر داش��ت که نتایج حاصله در ش��رایط اس��تاتیک به دست آمده اند 
و لذا، ش��رایط دینامیکی حاصله از فرایند شست وش��و با دستگاه لوله 
مغزی س��یار و توربولنسی ایجاد شده در رش��ته تولید می تواند باعث 
افزای��ش انحالل پذیری واکس گ��ردد. نتایج به دس��ت آمده در چاه 

مذکور شاهد موضوع می باشد. 

ACM APD200 ج-بررسي ميزان حل شوندگي واکس در ماده
 ، ACM APD200 به منظور بررس��ي انحالل پذی��ري واکس در م��اده
نمونه هاي جامد با وزن اولیه مشخص، داخل ظروفي محتوي 50 میلي لیتر 
حالل گذاش��ته و نمونه در دماي 6 درجه سانتي گراد قرار گرفت. تأثیر 
حالل ب��ر واکِس جامد پس از زمان هاي 4 ، 16 و 24 س��اعت و میزان 
کاه��ش وزن جامد بررس��ي گردید که نتایج آن در ج��دول-3 آمده 
است. الزم به ذکر است میزان حالل مصرفی در این آزمایش به دو برابر 
افزایش یافته حال آنکه انحالل پذیری در مقایسه با حالل های قبلی تغییر 
 ACM چندانی نداشته است. این موضوع می تواند اقتصادی بودن حالل

APD200 را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

د-نتایج آزمایش بررسـي ميزان انحالل پذیري رسـوب واکس )اداره 
شيميایي مناطق نفتخيز جنوب(

پس از بررس��ي هاي اولیه ي صورت گرفته بر روي نمونه جامد واکِس 
ارسالي به آزمایشگاه مرکزِي اداره شیمیایي و تعیین برخي مشخصه هاي 
فیزیک��ي از جمل��ه نقطه ذوب جام��د، چهار حالل به نام ه��اي زایلین، 
نفت سفید، گازوئیل و TN-45 جهت بررسي میزان حل شوندگي جامد 
واکس انتخاب ش��د. آزمایش ها در دو حالت اس��تاتیک و دینامیک و 
در بازه زماني 1 تا 3 ساعت براي سه دماي مختلف انجام گردید. نتایج 

حاصله در جداول-4 تا6 ارایه شده است]2[         .

5- مقایسه خطرات و اثرات زیست محيطي حالل ها
هیدروکربن ها ترکیباتي هس��تند که در س��اختار آن ه��ا تنها، کربن و 
هیدروژن ب��ه کار رفته و تمامي آن ها تضعیف کننده سیس��تِم اعصاب 
مرکزي مي باش��ند. هیدروکربن هاي آروماتی��ک همچنین، مي توانند 
سبب ساپرس ش��دن مغز استخوان و تخریب عضالني اسکلتي شوند. 
این گروه از ترکیبات ش��امل بنزن و مشتقات آن و ترکیباتي است که 
چند حلقه بنزني متراکم داش��ته باش��ند. هر گاه در حلقه بنزنِي اتم هاي 
هی��دروژن با عوامل دیگر مانند گروه متیل یا اتیل اس��تخالف گردد، 
ترکیبات جدیدي مثل تولوئن )متی��ل بنزن(، زایلن)دي متیل بنزن( و 
اتیل بنزن به وجود مي آید که اصطالحاً به آن، ترکیبات BTEX )بنزن، 
تولوئن، اتیل بنزن و زایلن( مي گویند. این ترکیبات به صورت مایع اند 
و در درجه حرارت محیط، فش��ار بخار آن ها قابل مالحظه است. این 
موض��وع و همچنین س��ّمي  ب��ودن آن ها ممکن اس��ت در محیط کار 

خطرات قابل توجهي را ایجاد نماید.
منبع اصل��ي آلودگي BTEX نش��ت در نتیجه ي نگه��داري ضعیف 
و ناق��ص در مخازن نگهداري اس��ت. از منابع ب��زرگ  دیگر، پخش 
سطحي و نشت از لوله هاس��ت. BTEX به محض ورود در محیط ، یا 
بخار مي شود، یا در آب حل مي گردد، یا به ذرات خاک مي چسبد و 

یا به صورت بیولوژیکي تجزیه مي شود.
 ،)BTEX مي تواند با بلعیدن )اس��تفاده آب آلوده به BTEX تماس با
استنش��اق)تماس با BTEX موجود در هوا( و یا جذب از طریق منافذ 
پوست صورت گیرد. استنش��اق BTEX مي تواند هنگام پمپ کردن 
حالل و یا اس��تحمام و شست وشو با آب آلوده به BTEX روي دهد. 
جذب از طریق پوس��ت مي تواند به علت ریختن حالل روي پوس��ت 
باش��د. تماس شدید پوس��ت با مواد حاوي BTEX باعث حساسیت و 
سوزش و تضعیف سیستم مرکزي اعصاب و تأثیر روي سیستم تنفسي 
مي گردد. این میزان از آلودگي بر اثر نوشیدن آب آلوده به ترکیبات 
مزبور غیر محتمل اس��ت ولي امکان آن بر اثر تماس هاي شغلي با این 

ترکیبات وجود دارد.
بنزن در مرحله اول بر روي پوس��ت ایجاد تحریک و سوزش مي کند 

TN-45گازوئیلنفت سفیدزایلینحالل

شرایط آزمایش
میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

میزان حاللیت
)درصد وزني(

77/9857/929/1413/91یک ساعت استاتیک
99/4995/6222/7337/18یک ساعت دینامیک
98/4884/6611/6515/20سه ساعت استاتیک
99/5899/7969/3783/04سه ساعت دینامیک

 5  مقایسه  توان حاللیت حالل هاي مختلف در دماي 50 سانتي گراد

نسبت قیمت به قیمت نفت سفیدواحد قیمتقیمت هر بشکهكشور تأمین كنندهحالل

3/29ریال10452000ایرانتولوئن
3/05ریال9711000ایرانزایلین

1ریال3180000ایراننفت سفید
ACM APD20044یورو3300مالزي

 7  مقایسه قیمت حالل هاي مختلف

نفت سفیدگازوئیلحالل

میزان حاللیت )درصد وزني( میزان حاللیت )درصد وزني(شرایط آزمایش

26/0212/19یک ساعت استاتیک
42/2539/33یک ساعت دینامیک
29/4413/66سه ساعت استاتیک
56/4771/55سه ساعت دینامیک

 6  مقایسه  توان حاللیت دو حالل قویتر )زایلین- نفت سفید( در 

دماي محیط  
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و در صورت تماس طوالني با پوس��ت ایجاد درماتیت مي نماید که به 
علت دهیدراته کردن و از بین بردن چربي اس��ت. استنش��اق بخارات 
بن��زن ب��ر روي مخاط ریه، محرک و س��وزش آور اس��ت و مي تواند 
ع��وارض سیس��تماتیک ایج��اد نماید زی��را داراي خ��واص مخرب 
اختصاصي روي نس��وج مولد خون اس��ت. تماس کوتاه مدت انسان 
با بنزن س��بب سردرد، چشم درد، س��وزش پوست، گیجي، بي خوابي 
و تحریک دس��تگاه تنفس ش��ده و در درازمدت باعث کاهش تعداد 
سلول هاي قرمز خون و کم خوني آپالستیک و سرطان خون مي شود. 
مسمومیت حاصل از بنزن به طور کلي در اثر استنشاق بخارات بنزن در 
هوا اتفاق مي افتد، ولي مقادیر جزئي از بنزن مي تواند از راه پوس��ت و 
در محلي که بنزن با آن تماس پیدا مي کند، جذب شود و با فرو بردن 
دست ها در داخل بنزن مسمومیت سیستماتیک اتفاق نخواهد افتاد اما 
نتایج حاصل از تماس پوست با این ماده به صورت از بین رفتن چربي 
همراه با التهاب و قرمز ش��دن، خش��کیدن پوست و پوسته شدن آن و 

حتي عوارض ثانوي عفوني ظاهر خواهد شد.

6- خطرات کار با نفت سفيد
مشتقات مایع نفت خام، بافت هاي بدن را تحریک و ملتهب مي کنند؛ 
آن هایي که به س��رعت از خالل یک س��طح عبور مي کنند، مي توانند 
در صورت بلع یا در خالل اس��تفراغ به راه هاي هوایي برسند و باعث 
التهاب و آس��یب بافت ریه ش��وند که این موضوع ب��راي کروزون، 
پارافین و نفت اختصاصي است. خوردن یا استنشاق مشتقات نفت خام 
ممکن اس��ت بر مغز اثر کند. این مواِد ش��یمیایي براي پوست و چشم 

تحریک کننده است.
بررس��ي خطرات و اثرات سوء ترکیبات BTEX به دلیل وجود اثرات 
بس��یار مخ��رِب ترکیبات آروماتیکي براي ش��اغلین اس��ت. این ماده 
به دلیل فشار بخار پایین ، داراي بخارات سّمي بوده و شرایط نگهداري 
و ذخیره س��ازي آن ها در فضاي بسته ي س��کو امکان پذیر نیست. لذا 
اس��تفاده از نفت س��فید از نظر زیس��ت محیطي از ارجحی��ت باالتري 

برخوردار است.

7- مقایسه حالل ها از نظر اقتصادي
به منظور مقایس��ه اقتصادي حالل ه��اي مختلف، حالل بن��زن به دلیل 
مصارف آزمایش��گاهي و گازوئیل به دلی��ل محدودیت در کارایي از 

چرخه مقایس��ه خارج ش��ده و حالل هاي مندرج در جدول-7 مورد 
ارزیابي اقتصادي قرار گرفتند. 

قیمیت هر بش��که حالل وارداتي ACM APD200 معادل 3300 یورو 
بوده حال آنکه قیمت هر بشکه نفت سفید با هزینه لیتري 20000 ریال 
معادل 75 یورو مي باشد)نرخ برابري یورو با ریال 42400( که با توجه 
ب��ه حجم کل نفت س��فید مصرفي در آزمایش چاه س��ردار جنگل-2 
)480 بش��که(، صرفه جوی��ي مع��ادل 1548000 یورو ناش��ي از عدم 
اس��تفاده از حالل مذکور حاصل و از خروج ارز از کشور جلوگیري 

شد.

نتيجه گيري
ب��ا توجه به نتایج فوق و در نظر گرفتن این موضوع که دمای 6 درجه 
س��انتی گراد مربوط به دمای آب دریا در عمق 700 متری بس��تر دریا 
می باش��د و دمای جریانی سیال چاه در عمق مذکور حدود 20 درجه 
س��انتی گراد اس��ت و به کمتر از این محدوده دمایی کاهش نمی یابد، 
ل��ذا تأکید ب��ر عملکرد باالی ح��الل در 6 درجه س��انتی گراد مدنظر 
نیس��ت. از طرفی حالل ACM APD200 ، هم به دلیل میزان مصرف 
باالتر نسبت به سایر حالل ها و هم به دلیل باال بودن چشمگیر قیمت، از 
لیس��ت حالل ها حذف مي گردد. بررسی نسبت قیمت ها نشان می دهد 
که کاهش میزان مصرف س��ایر حالل ها نس��بت به نفت سفید با توجه 
به باال ب��ودن 300 درصدی قیمت س��ایر حالل ه��ا نمی تواند کاهش 
میزان مصرف را جبران نماید؛ چراکه مبناي مقایسه اقتصادي حالل ها 
بر اس��اس میزان 480 بش��که حالل مصرفي در میدان است و تفاوت 
عملکرد حالل های مختلف آنچنان ش��دید نیست که کاهش مصرف 
به دلیل کیفی��ت بهتر در برطرف نمودن واک��س بتواند تفاوت قیمت 
300 درص��دی را جب��ران نماید. حداکثر می��زان کاهش مصرف 50 
درصد اس��ت که با توجه به تفاوت چش��مگیر قیمت سایر حالل ها با 
قیمت نفت سفید، کماکان، حالل اقتصادي نفت سفید خواهد بود.لذا 
از بین حالل هاي موردنظر جهت شست وشوي واکِس ترسیب شده در 
رشته ي تولیِد آزمایش��ي از چاه سردار جنگل-2، حالل نفت سفید از 
نظر انحالل داراي کارایي باال، از نظر اثرات زیست محیطي و خطرات 
ایمني داراي کمترین اثر س��وء و از نظر اقتصادي، به صرفه ترین حالل 
محس��وب مي شود. نتایج میداني به دس��ت آمده در عملیات آزمایش 

چاه سردار جنگل -2 نیز شاهدي بر این ادعاست.
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