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مقدمه
هدف از اختالط انــواع مختلف نفت خام، 
تغيير تركيب شــيميايي آنها براى دســتيابي به 
قابليت پااليشــي مطلوب و ارزش افزودة باالتر 
بــراي توليد كنندگان و فروشــندگان نفت خام 
اســت. اختالط نفت خــام با اختــالط حداقل 
دو نــوع نفت خــام مختلف امكان پذيراســت. 
عمليــات اختالط بايد بــا كمتريــن هزينه و با 
حداقل استفاده از انواع نفت خام هاي مرغوب، 
جهت توليــد محصول هدف صــورت پذيرد. 
با توجه به تنوع كيفيــت نفت خام هاي توليدي 
در كشــور، لــزوم آشــنايي و بهره گيــري از 
روش هــاي صنعتي اختــالط نفت خام ها، امري 
ضــروري و اجتنــاب ناپذير به شــمار مي رود. 
موضــوع اختالط انــواع مختلــف نفت خام، با 
توجه به تعدد پااليشگاه هاي نفت خام، ظرفيت 
پااليش نفت خام موجــود و همچنين صادرات 
نفت خام هــاي جديــد بــا مشــخصات كيفــي 
متفــاوت مورد تقاضــاي بازار، اهميت بســيار 
بااليي دارد. در اين مقاله ســعي شــده است تا 
به انواع روش هاي مختلف اختالط، مكانيزم ها، 

مزايا و معايب هر كدام پرداخته شود.

1- روش هاي اختالط نفت خام
اختــالط انــواع مختلــف نفت خــام به دو 
روش اختــالط ناپيوســته يا مخزنــي (batch) و 
اختالط پيوســته (in-line) صــورت مي پذيرد. 
روش ناپيوســته يا مخزني، روش سنتي اختالط 
در مقيــاس محدود و روش پيوســته، روشــي با 

امكانات باال و سيستم كنترلي پيشرفته است.

(in-line) 1-1- اختالط پيوسته
در ايــن روش دو يــا چنــد نــوع نفت خام 
از طريــق لوله هاي مجزا وارد يك هدر1 شــده 
و عمل اختالط صــورت مي پذيــرد. مهم ترين 
پارامتــر هــدف در اختــالط نفت خام ها، درجة 
API و در مراحل بعدي ساير مشخصه ها از قبيل 
درصــد كل گوگرد، مقــدار مركاپتان برش ها، 
اســيديته مخلوط و نحوة توزيــع برش هاي نفتي 
مخلوط حاصل اســت. در اختالط فرآورده هاي 
نفتي، پارامترهاي هدف بســته بــه نوع محصول 
مورد نظر تفاوت دارند. براى نمونه درخصوص 
نفت كوره پارامتر هدف درجه گرانروي2 است. 
درصــد خطــا در ايــن روش به شــدت به دقت 
تجهيــزات اندازه گيري جريــان و نوع آنااليزر3 

استفاده شــده بســتگي دارد. اختــالط پيوســته 
نفت خام ها به دو روش زير صورت مي گيرد.

الف- همة جريان ها به هدر اصلي وارد شده 
و مقادير كمي جريان ها كنترل مي شوند.

ب- با هــدف كنترل و بهبــود پارامترهاي 
كيفــي جريان اصلــي، جريان هــاي فرعي وارد 

جريان اصلي مي شوند.
بــا بهره گيري از آنااليزر نصب شــده روي 
خروجي هــدر اصلي، مشــخصة كيفــي مورد 
نظــر اندازه گيري و با ارســال ســيگنال، مقادير 
جريان هــاي ورودي تنظيم و كنترل مي شــوند. 
در اختالط پيوســته تجهيزاتي از قبيل هواگير4، 
صافي، جريان سنج با دقت مناسب، شير كنترل، 
شــير يك طرفه، آنااليزر، همزن و فرستنده هاي5 

دما و فشار مورد استفاده قرار مى گيرند.
از  مناســب  اختــالط  از  اطمينــان  بــراى 
همزن هــاي اســتاتيكي يــا مكانيكــي اســتفاده 
مي شود. استفاده نكردن از همزن باعث اختالط 
نامناســب مي شــود. بــازده ايــن روش به عدد 
رينولدز جريان ها، نوع و تعداد جريان ها، مدت 
زمان و نحوة اختالط بســتگي دارد. در شكل 1 
نمايي از سيستم اختالط پيوسته دو نوع نفت خام 

ابوذر نظيري آل هاشم  مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي نفت ايران 

روش هاو مزاياى اختالط نفت خام



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 91 / تير ماه 1391

31

و در شــكل 2 نقشــة فراينــدي فراينــد اختالط 
نمايش داده شده است.

همزن هاي استفاده شده در عمليات اختالط 
به دو دســته اســتاتيك6 و متحرك7 تقسيم بندي 
مي شوند. در همزن اســتاتيك قطعات ثابتي در 
داخل لوله تعبيه شده اند كه اين قطعات اختالط 
نفت خام را در پى دارند. اين نوع روش اختالط، 
به افت فشــار باال منجر مي شود كه الزم است تا 

نتايج آن در نظر گرفته شوند.
اختالط متحــرك به دو دســته پروانه اي و 
جت8 تقســيم بندي مي شــود. همزن پروانه اي از 
يك پروانه تشــكيل شده كه در داخل يك لوله 
قرار دارد و به موتور الكتريكي متصل است. در 
روش همزن جت، جرياني انشــعابي از خروجي 
هدر اصلي منشــعب و با پمپ مجزا با فشار باال، 
به فاصلة چند متري قبل از نقطة انشــعاب تزريق 

مي شود (شكل3).
 ازجملــه معايــب روش اختــالط پيوســته 

مي توان به موارد زير اشاره كرد.
• محدودبودن شــركت هاي فعال در زمينه 

اختالط پيوسته؛
• نياز به سيستم كنترل و ابزار دقيق پيشرفته؛

• نياز به آنااليزرهاي آنالين؛
• هزينة سرمايه گذاري نسبتاً باال.

1-2- روش اختالط مخزني
در ايــن روش عمليات اختــالط در داخل 

مخــزن ذخيرة محصــول نهايي اختــالط انجام 
مى شود و در صورت ورود همزمان جريان ها به 
داخل مخزن، اختالط مناسبي صورت مي پذيرد. 
امــا در حال حاضــر با توجه به ســاختار مخازن 
ذخيره سازي موجود، انجام عمليات فوق ممكن 
نيست. نقشــة فرايندي عمليات اختالط مخزني 

مطابق شكل 4 ارائه شده است.
در روش اختالط مخزنــي، جريان هر يك 
از اجــزاي ورودي بــه مخزن نهايــي اختالط به 
صورت لحظه اي اندازه گيري و كنترل مي شوند 
و در صورت نياز به تصحيح، با توجه به نســبت 
دبي ســاير جريان ها، مقدار مطلــوب9 هر كدام 
كنترل مي شــود. در اين روش مي تــوان هنگام 
انجــام عمليات اختالط نســبت بــه نمونه گيري 
و آزمايش هــاي الزم اقــدام كــرد. در صورت 
اســتفاده نكــردن از 10FIC مي تــوان از يــك 
 (FI) شيركنترل دستي به همراه يك جريان سنج

استفاده كرد.
در صــورت در  دســترس  نبودن تجهيزات 
جريان ســنج، مي توان از تغييرات ارتفاع مخزن 
براى كنترل نسبت هاي اختالط هر كدام از انواع 

نفت خام استفاده كرد.
عمليــات اختــالط نفت خام ها بــراى توليد 
مخلــوط مورد نظــر به پارامترهاي زير بســتگي 

دارد.
• نسبت جريان ها؛

• نزديكي مشــخصه هاي كيفي جريان هاي 

ورودي به ويژه درجة API؛
• اندازة مخزن؛

• تعداد مخازن اختالط؛
• زمان اختالط؛

• اندازه و سرعت پره هاي همزن مخزن؛
• ترتيب ورود جريان ها به داخل مخزن.

ازجملــه معايــب روش اختــالط مخزنــي 
مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• نياز به فضاي عملياتي باال؛

• پايين بودن ســرعت اختالط بــا توجه به 
زمان نسبتاً زياد براى پرشدن مخزن اختالط؛

اجــزاي  تعــداد  باالبــودن  • در صــورت 
اختالط، كنترل عمليات سخت تر مى شود.

1-2-1- عمليات اختالط داخل مخازن كشتي
عمليات اختالط نفت خام ها ممكن است 
در داخــل مخــازن كشــتي صــورت پذيرد. 
اختالط نفت خام هاي ســروش و نوروز براى 
توليد خوراك پااليشــگاه بندرعباس  ازجمله 
مــوارد موفق اختــالط داخل مخازن كشــتي 
در ســطح شــركت ملي نفت ايران است[3]. 
بــا توجه بــه تعدد مخــازن در داخل كشــتي 
عمليات اختالط به كنترل مناســب عمليات و 
تجربه باالي خدمه كشــتي نياز دارد. همچنين 
با توجه به قرارگيري ورودي مخازن كشــتي 
در ارتفاع پاييــن، ترتيب ورود نفت خام ها در 
نحوة اختالط مؤثر اســت. با توجه به اختالف 

  1    نمايي از سيستم اختالط پيوسته براي دو نوع نفت خام[1]

  

شكل 2، نقشة فرايندي (PFD) مربوط به يك سيستم اختالط پيوسته 
براى دو نوع نفت خام ورودي[2]

    2  
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چگالي نفت خام هاي ورودي، توصيه مي شود 
ابتدا نفت خام هاي سبك وارد مخزن شوند.

با فرموالسيون مناســب و ضمن محاسبات 
كامپيوتري، براى مثال اســتفاده از نرم افزارهاي 
PetroSim، HY- مناســب شبيه ســازي ماننــد

 SYSو Aspen و با تســت هاي آزمايشــگاهي 
ضمن اطمينان از نتايج شبيه ســازي، مي توان به 
تهية مخلوط بهينة موردنظــر اقدام كرد. در دو 
مرحلــة شبيه ســازي و آزمايش ها، الزم اســت 
تــا محصــول نهايي اختــالط از لحــاظ مقدار 

مركاپتــان برش هاي نفتي بنزيــن و گازوئيل و 
همچنين مقدار توليد محصــول باقيماندة خالء 
كنترل شــود. دو مشــخصة مذكور در عمليات 

پااليش نفت خام بسيار تعيين كننده اند.

2- مزاياي اختالط نفت خام ها
از مزايــاي اختــالط نفت خام ها به صورت 

خالصه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- بهبــود عمكرد پااليشــگاه ها با توجه به 
اينكه ضمن اختالط مناســب، عمليات تقطير با 
رعايــت  محدوده هاي واحد بــرج تقطير انجام 

خواهد شد؛
2- بهبــود عملكرد واحدهاي پايين دســتي 
پااليشــگاه نفــت و افزايــش توليــد برخي از 
محصوالت باصرفــة اقتصادي باال همانند بنزين 

و گازوئيل؛
3- بهبود كيفيت محصوالت حاصل شــده 

از نفت خام؛
4- كاهــش مصرف انرژي بــراى پااليش 

نفت خام؛
5- بــا توجــه بــه نيــاز و همچنيــن قيمت 
محصوالت پااليشــگاه نفتــي، مي توان تركيب 

درصدهاي مخلوط نفت خام پااليشگاه را تغيير 
و بدين ترتيب ســودآوري عمليــات پااليش را 

افزايش داد.
6- بــا معرفي نفت خام هاي جديد در حوزة 
بازارهــاي بين المللي و با توجه به نياز مشــتريان 
خارجي، مي توان نفت خام تقاضاشــدة بازار را 

عرضه كرد؛
7- حــذف يا كاهش هزينه هــاي مرتبط با 
ذخيره ســازي برخي از انواع نفت خام در كشتي 

و مخازن ذخيرة نفت خام؛
8- استفاده از ميعانات توليدي (با مركاپتان 

باال) براى توليد انواع مخلوط نفت خام ها.

نتيجه گيري
 بــا توجه به تنوع توليد نفت خام  و همچنين 
ميعانات گازي توليدي از نظر درجة API و ساير 
مشخصات كيفي، از سيستم اختالط نفت خام ها 
مي تــوان منطبق بــر زيرســاخت هاي موجود از 
قبيــل تعداد و ظرفيــت مخازن، خطــوط لوله، 
اســكله هاى بارگيري و سيستم هاى اندازه گيرى 
كّمــى وكيفــى موجــود بهره بــرداري كــرد . 
سيســتم هاي اختالط مخزني و پيوســته، عالوه 
بــر ايجــاد ارزش افزوده باال بــراى محصوالت 
توليــدي، امــر بازاريابى نفت خــام و خروج از 
بن بســت هاى مقطعــى را نيز تســهيل مى كنند. 
انتخاب روش اختالط (پيوســته يــا مخزني) به 
امكانات و ســطح توقعات از سيستم اختالط و 
ميزان هزينه ســرمايه گذاري مورد نظر بســتگى 

خواهد داشت.

       منــــابع
[1] Technical Paper, "Crude Oil Blending Innovation for Berge-

sen Gulf of Mexico FPSO”, Jiskoot Company
[2] Technical Paper BB-002-0701-1, Jiskoot Company

[3] عليرضا كميزي، مهدي شــيري برانقار ، شــهرام حاجيلو ، طرح اختالط 
نفت خام هاي ســروش و نــوروز با ديگر نفت خام هاي توليدي كشــور، 

ماهنامه اكتشاف و توليد، سال 1390، شماره 79، ص 35 تا 37.

1 Header
2 Viscosity
3 Analyzer
4 Air Eliminator

5
 Transmitter

6 Static
7 Power Mixing
8 Jet Mixing

9 Set point
10 Flow Indicator Controller

       پانويس ها

  4     نقشة فرايندي مربوط به اختالط مخزني [2]
 

[2] Jet Mixing 3    نقشة نحوة عملكرد همزن از نوع  

 


