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مروری بر روشهای تبدیل تهماندهی سنگین برج تقطیر در خأل به مواد سودمند
بهاره خداشناس ،1 رامین زادغفاری

2

 1گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 2شرکت پاالیش نفت تبریز ،دپارتمان پژوهش و فناوری ،تبریز ،ایران
نوع مقاله :مروری
دریافت1398/09/04 :

پذیرش1399/03/24 :

چکیده
با توجه به کاهش منابع سوختهای فسیلی ،افزایش تهماندهی برج تقطیر در خأل ،بهجامانده از فرآوردههای سنگین
نفتی ،مشکلی بزرگ در صنایع نفت به شمار میرود که این امر موجب توجه بیشازپیش محققین بهمنظور تبدیل این
برشهای سنگین به محصوالت باارزشتر و سودمندتر شده است .امروزه انواع روشهای فیزیکی ،شیمیایی و اخیراً
روش بیولوژیک ،بهعنوان روشی ارزان و زیست سازگار ،بهمنظور سبک سازی تهماندهی برج تقطیر در خأل مورد
استفاده قرار میگیرند .مقالهی حاضر مروری است بر انواع روشهای رایج بهمنظور ارتقاء و سبکسازی تهماندهی
سنگین برج تقطیر در خأل.
کلمات کلیدی :تهماندهی برج تقطیر در خأل ،شکست حرارتی ،شکست کاتالیستی ،بیوسورفکتانت ،اولتراسونیک،
نانوکاتالیست

 bahar.khodashenas67@gmail.com
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مقدمه
یک پاالیشگاه نفت از چندین واحد عملیاتی مختلف تشکیل شده است که درنهایت منجر به تبدیل نفت خام به
محصوالت با ارزشی مانند بنزین ،سوخت جت ،سوخت دیزل ،روغنها ،نفت سفید و ...خواهند شد .تقطیر بهطور
گسترده در صنایع نفت بهمنظور جداسازی مواد بر اساس اختالف در نقطهی جوش اجزاء به کار میرود .بدون شک
واحد تقطیر نفت خام یکی از حساسترین و مهمترین واحدهای عملیاتی در فرایند پاالیش نفت به شمار میرود.
فرایند تقطیر تحت خأل ،دومین فاز از فرایند پاالیش نفت خام است .محصوالت پایین برج تقطیر اتمسفریک
(باقیماندههای سنگینتر این برج) ،بعد از عبور از یک کوره وارد برج تقطیر خأل میشوند .جداسازی خأل 1بهمنظور
جداسازی بیشتر تهماندهی مواد بهدستآمده از برج جداسازی اتمسفریک 2که بهمنظور جداسازی به دماهای باالتری
نیازمند هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد .در برج تقطیر تحت خأل ،از فشارهای پایین ( )25–100 mm Hgاستفاده
میگردد که این امر موجب جلوگیری از شکستن گرمایی 3اجزاء نفتی میگردد .ویژگیهای فنی فرایند تقطیر تحت
خأل در شکل  1نشان داده شده است [ .]1،2برشهای برج تقطیر تحت خأل عبارتاند از )1 :برشهای گازوئیل سبک
خأل ،4برشهای گازوئیل سنگین خأل  )2 ،5روغنهای روانساز سبک ،6متوسط 7و سنگین 8و  )3تهماندهی برج تقطیر
در خأل  .]4،3[ 9سنگینترین برش حاصل از این برج ،تهمانده برج تقطیر در خأل نامیده میشود که شامل درصد باالی
سولفور ،نیتروژن و فلزات سنگین است [ .]5تهماندهی تحت خأل دارای چهار جزء مجزای :اشباع ،10آروماتیک ،رزین
و آسفالتین است .مولکولهای موجود در تهماندهی تحت خأل اساساً حاوی کربن و هیدروژن و نیز حاوی فلزات
سنگینی مانند نیکل ،وانادیم و نیز هترو اتمهایی همچون گوگرد ،نیتروژن و اکسیژن هستند [ .]6-9بهطورکلی
باقیماندههای سنگین نفتی ،مخلوط پیچیدهای حاوی ترکیبات با وزن مولکولی و نقطهی جوش باال و نیز شامل هزاران
هیدروکربن و ترکیبات آلی هستند [ .]10به دلیل حاللیت کم در آب و انرژیهای رزونانسی باالی ساختار این مواد،
فرایند سبکسازی آنها بهسختی و با بازده کم صورت میپذیرد [ .]11نقاط جوش برشهای نفتی مختلف در فرایند
تقطیر تحت خأل مطابق جدول  1است .بهطورکلی به مجموعهی فرایندهایی که موجب تبدیل این برشهای سنگین
به برشهای سبکتر میشوند فرایندهای ارتقاء تهماند تقطیر خأل 11اطالق میشود .انواع مختلفی از روشهای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیک بهمنظور سبکسازی تهماندهی برج تقطیر در خأل مورد استفاده قرار میگیرند .ویژگیهای فنی
فرایند تقطیر تحت خأل در شکل  1نشان داده شده است.

1- Vacuum Distillation
2- Atmospheric Residue
3- Thermal Cracking
4- Light vacuum gas oil
5- Heavy vacuum gas oil
6- Light lube distillate
7- Medium lube distillate
8- Heavy lube distillate
9- Vacuum residue
10- Saturated
11- Vacuum Residue Upgrading Processes
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جدول  -1نقاط جوش برشهای نفتی مختلف در فرایند تقطیر تحت خأل []3
TBP Cut Point, ˚F

اجزاء
Light vacuum gas oil

750–1000

Heavy vacuum gas oil

625–725

Light lube distillate

725–825

Medium lube distillate

825–1050

Heavy lube distillate

>1000–1050

Vacuum residue

650–750

 -1انواع روشهای سبکسازی تهماندهی برج تقطیر در خأل:
روشهای سبکسازی تهماندهی برج تقطیر در خأل به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند :که در دستهی اول این
فرایندها ،ساختار مولکولها و آرایش اتمهای کربن به نحوی تغییر میکنند که یک برش با نسبت اتمی  C/Hباالتر و
برش دیگری با نسبت  C/Hکمتر حاصل شود و دستهی دوم شامل فرایندهایی هستند که در آنها یک منبع خارجی
هیدروژن به سیستم افزوده میشود .درواقع هیدروکربنهای سنگین با استفاده از انواع روشهای حذف (رد) کربن12
مانند کراکینگ حرارتی/کاتالیستی ،13کک سازی ،14کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) 15و آسفالتینزدایی با حالل و یا
روشهای اضافه کردن هیدروژن 16مانند فرایندهای هیدروکراکینگ (شکستن هیدروژنی) ،17کاهش گرانروی
هیدروژنی ،18هیدروتریتینگ بستر ثابت  ،19هیدروکراکینگ بستر ثابت ،20هیدروتریتینگ بستر غلیانی (جوشان) 21و
هیدروکراکینگ بستر غلیانی (جوشان) 22به موادی با نقطهی جوش پایینتر تبدیل میشوند [ .]12-15میتوان
25
فناوریهای ارتقاء 23را به دو دستهی -1 :فرایندهای غیرکاتالیستی حذف کربن 24و  -2کاتالیستی افزودن هیدروژن
تقسیمبندی کرد.
 -1-1روشهای معمول بهکاررفته به منظور ارتقای تهماندههای نفت خام:
 -1-1-1حذف کربن

فرآیندهای حذف کربن که در آنها مولکولهای سنگین شکسته و تبدیل به مولکولهای سبک میشوند ،این روشها
اغلب فرایندهایی حرارتی ،گرمایی غیرکاتالیستی 26و کمفشار هستند .هزینههای عملیاتی پایین این روش ازجمله
12- Carbon Rejection
13- Thermal/catalytic cracking
14- Coking
15- Visbreaking
16- Hydrogen addition
17- Hydrocracking
18- Hydro-visbreaking
19- Fixed bed hydrotreating
20- Fixed bed hydrocracking
21- Ebullated bed hydrotreating
22- Ebullated bed hydrocracking
23- Upgrading technologies
)24- Non-Catalytic (carbon rejection
)25- Catalytic (hydrogen addition
26- Non-Catalytic Thermal
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مزایای این روش بوده و بازده پایین آن در تبدیل تهماندهها به محصوالت سبک از معایب آن به شمار میروند .کراکینگ
(شکستن) کاتالیستی سیال باقیماندههای سنگین 27و کاهش گرانروی پیشرفته 28ازجملهی این دسته از فرآیندها به
شمار میروند .شکست بخار ،29شکست کاتالیستی سیال 30و کُکینگ مثالهایی از این روش هستند .از میان فرایندهای
31

حذف کربن ،کُکینگ (کک سازی) تأخیری

بهتازگی بسیار محبوب شده است .آسفالتینزدایی با حالل)SDA( 32

بهمنظور جداسازی تهماند از نفت آسفالتین زدوده )DAO( 33مورد استفاده قرار میگیرد؛ که مادهی اولیهی واحد
کراکینگ کاتالیستی بستر سیال ( 34)FCCیا هیدروکراکینگ 35هستند .این فرایند موجب افزایش  DAOمیشود اما
تهماندهی بهجا ماندهی واحد  SDAحاوی مقادیر بسیار زیادی از تهماندهی کربنی کنرادسون )CCR( 36و آالیندههای
فلزی است که موجب ایجاد نگرانی جدی بهمنظور دفع یا مصرف این مواد خواهد شد .عملیات کاهش گرانروی،
بهمنظور کاهش ویسکوزیته هنگامیکه محصول تقطیر حداکثری است ،مورد استفاده قرار میگیرد [.]16،17
 -2-1-1آسفالتینزدایی با حالل:

فرایندهای جداسازی 37مانند آسفالتینزدایی با حالل نیز ازجمله فرایندهایی است که بهمنظور سبکسازی و ارتقاء
تهماندههای سنگین نفتی مورد استفاده قرار میگیرد .در این نوع فرایند یک حالل پارافینی ( C5،C4 ،C3یا مخلوطی
از آنها) بهمنظور جداسازی  vacuum residue feedبه نفت آسفالتین زدوده و آسفالت نفت زدوده 38مورد استفاده
قرار میگیرد .اخیراً نوع دیگری از این فرایند با عنوان ( )Critical Solvent De-asphaltingتوسعه یافته و مورد استفاده
قرار میگیرد که در آن بهمنظور جداسازی بهتر محصوالت مایع سبکتر از انواع تهماندههای سنگین ( supercritical
 )extractionاز حاللها در حالت بحرانی 39استفاده میشود .قابلیت حافظت از انرژی 40در این روش بسیار قابلتوجه
است [ .]19،18پروپان مایع بهمنظور جداسازی بخش (برش) نفتی از پایین برج تقطیر خأل مورد استفاده قرار میگیرد.
پسازآن n-hexane ،n-pentane ،یا  n-heptaneبهمنظور جداسازی بخش رزین باقیمانده در پسماند حاصل از استخراج
پروپان مورد استفاده قرار میگیرند .موادی که در پروپان یا هیدروکربنهای با تعداد کربنهای باالتر نامحلول هستند،
بخش آسفالتین نامیده میشوند .در این بخش میزان 41هیدروژن به کربن بسیار پایین بوده و شامل ترکیبات حلقهای
با چگالی بسیار باال با وزن مولکولی در محدودهی  5000تا  10000هستند [ .]10شکل  2فرایند غیرکاتالیستی
آسفالتینزدایی با حالل ) (SDAرا نشان میدهد [.]19
27- RFCC
28- Advanced visbreaking
29- Steam cracking
(30- Fluid Catalytic Cracking )advanced visbreaking
31- Delayed coking
)32- Solvent de-asphalting (SDA
33- Deasphalted oil
34- Fluid catalytic cracking
35- Hydrocracking
36- Conradson carbon residue
37- Separation processes
(38- (De-Oiled( Asphalt (DOA
39- Critical state solvents
40- Energy conservation
41- Rate
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 -1-1-1-1گسیفیکیشن :42

گسیفیکیشن یکی از بهترین روشهای ارتقای کیفیت ترکیبات سنگین نفتی به شمار میرود .در طی سالهای اخیر
به دلیل قابلیتهای باالی آن در رفع مشکالت و برآورده سازی نیازهای موجود در پاالیشگاهها بسیار موردتوجه قرار
گرفته است .درواقع به فرآیند تولید گاز 43از طریق احتراق ناقص سوختها یا اکسیداسیون جزئی گاز ،مایع یا جامد
حاوی کربن گسیفیکیشن گفته میشود؛ که در آن هیدروژن و مونوکسید کربن از اجزای اصلی هستند .درگذشته
کاربرد اصلی این روش در صنایع پتروشیمی در تولید آمونیاک ،متانول و هیدروژن بوده است .میزان رویکرد کشورهای
مختلف جهان به این روش در نمودار  1نشان داده شده است .از مزایای این روش آن است که ما را قادر میسازد عالوه
بر خارج ساختن مقادیر زیادی ترکیبات سنگین و کمارزش از بازارهای داخلی و خارجی ،میزان تولید  NOXو SOX
را کاهش داده و امکان استحصال  CO2در یک سیستم جذب آمینی نسبتاً ساده را نیز داشته باشیم [ .]21 ،22با
استفاده از این روش جزء گوگرد موجود در خوراک به  H2Sتبدیل میشود که میتواند بهراحتی با استفاده از فرایند
 amine treatingجداسازی شود .این مزیت ،ازنظر اقتصادی بسیار مهم شمرده میشود زیرا میزان گوگرد موجود در
تهماندههای سنگین نفتی فاکتور اصلی در تعیین قیمت آن است .دیاگرام ساختاری واحد گسیفیکیشن در شکل 3
نشان داده شده است.

شکل  -1ویژگیهای فنی فرایند تقطیر تحت خأل []1

شکل  -2فرایند ]19[ (SDA) Solvent de-asphalting

42- Gasification
43- The Synthesis Gas
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شکل  -3دیاگرام ساختاری واحد گسیفیکیشن []23

نمودار  -1میزان استفاده از روش  Gasificationدر کشورهای مختلف []20
 -2-1-1-1ککینگ44

 -1-2-1-1-1ککینگ تأخیری:45

فرایند ککینگ تأخیری ،قابلیت تبدیل کامل تهماندههای نفتی به گازوئیل ،محصول تقطیر ،46هیدروکربنهای سبکتر
و کک را داراست .این فرایند میتواند بر روی سنگینترین تهماندههای نفتی اعمال شود .هزینههای عملیاتی پایین در
مقایسه با سایر فرایندهای تبدیلی و نیز انعطافپذیری باال 47ازجمله مزایای این روش هستند .البته قابل ذکر است که
برخی از سوختهای مایع تولید شده توسط این روش باید تحت فرایند هیدروتریت 48بهمنظور حذف عناصر نامطلوب
قرار گیرند که این فرایندها هزینههای مربوط به خود را دارند [ .]18 ،19شکل  4فناوری غیرکاتالیستی کک سازی
تأخیری را نشان میدهد.

44- Coking
45- Delayed coking
46- Distillates
47- Flexibility
48- Hydrotreated
FARAYANDNO
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 -2-2-1-1-1ککینگ سیال:49

فرایندی پیوسته است که از تکنیک  fluidized-solidsبهمنظور تبدیل تهماندههای خام به محصوالت سودمند استفاده
میکند (شکل  .)5استفاده از بستر سیال منجر به انجام واکنشهای ککینگ در دماهای باالتر و با زمان تماس کوتاهتر
نسبت به فرایند کک سازی تأخیری خواهد شد .شرایط مذکور منجر به تولید کک کمتر و نیز افزایش تولید محصوالت
مایع خواهد شد [.]19
 -3-2-1-1-1ککینگ فلکسی:50

نوعی از ککینگ سیال است که شامل تبدیل سازی به گاز کک تولید شده در عملیات ککینگ سیال و تولید گازهای
سنتزی 51است؛ اما دمای مورد استفاده در آن ( )1000˚Cجهت سوزاندن تمام کک ناکافی است (شکل .]19[ )6
 -3-1-1-1کاهش گرانروی (ویسبریکینگ)

فرایندی است که میتواند بر تهماندههای تقطیر اتمسفری و نیز تحت خأل اعمال شود که با استفاده از تجزیهی
حرارتی مالیم میزان ویسکوزیته را بهبود میبخشد .تبدیل حرارتی 52تهماندها با حرارت دادن در کورههای طراحی
شدهی مخصوص و در دماهای باال انجام میشود .هدف اصلی کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) ،کاهش ویسکوزیتهی
جریان خوراک و نیز میزان تهماندههای تولیدی پاالیشگاه است [.]19 ،24
 -4-1-1-1فرایند کراکینگ کاتالیستی بستر سیال باقیمانده:)RFCC( 53

نسخهای از فناوری  54FCCاست که میتواند تهماندههای سنگین را بهعنوان خوراک مصرف کند .در این فرایند از
راکتوری مشابه با فرایند  FCCاستفاده میشود که در آن کاتالیزور در راکتور بستر سیال با دمای  480- 540°Cقرار
دارد .ازآنجاییکه  RFCCبه کیفیت خوراک باالتری نیاز دارد (برای مثال نسبت باالی  ،H/Cمحتوای کم فلزات و
آسفالتین) ،این فرایند نسبت به فرایند هیدرو پروسسینگ 55از محبوبیت کمتری برخوردار است .شاخصترین
محصوالت آن :گازوئیل ،گازوئیل/دیزل ،پروپیلن یا مواد پتروشیمیایی  56هستند [ .]18 ،19این فرایند در دسته
فرایندهای حذف کربن قرار دارد اما برخالف سایر فناوریهای موجود در این دسته یک فناوری کاتالیستی است.
بهطورکلی فرایندهای ککینگ تأخیری ،کاهش گرانروی ،کک سازی سیال و ککینگ (کک سازی) فلکسی ازجمله
فرایندهای گرمایی محسوب میشوند [.]10،25

49- Fluid coking
50- Flexi-coking
51- Syngas
52- Thermal conversion
53- Residue Fluid Catalytic Cracking
54- Fluid Catalytic Cracking
55- Hydroprocessing
56- petrochemicals
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 -3-1-1اضافه کردن هیدروژن:57

این فرایندها ازجملهی فرایندهای کاتالیستی محسوب میشوند .هیدروکراکینگ ]26 ،27[ 58و کاهش گرانروی
هیدروژنی 59مثالهایی از این فرایند هستند .ویژگی اصلی آنها ،کیفیت محصول نهایی است .در کنار هزینههای
عملیاتی باالی این روش ،بازده تولید محصوالت سبک نیز بسیار باالست .فناوریهای افزایش هیدروژن مانند:
گوگردسازی پسماندههای اتمسفری  )ARDS( 60و گوگردزدایی تهماندههای تحت خأل 61محصوالتی با کیفیت بهتر را
تولید میکنند .بااینحال به دلیل هزینهی سرمایهگذاری باال و نیاز به تجهیزات زیاد بهمنظور اضافه کردن هیدروژن،
این فناوریها تنها بهمنظور ارتقای  %20از تهماندههای جهان مورد استفاده قرار میگیرند [ .]16،17فرایندهای اضافه
کردن هیدروژن در فشار باال انجام میشوند ( ،)P>150barکاتالیستی بوده و مصرف هیدروژن زیادی دارند [.]26
بهطورکلی فرایندهای هیدروکراکینگ در مقایسه با فرایندهای حذف کربن ،تحت شرایط خفیفتر 62انجام میشوند
درنتیجه برشهای مایع با بازده باالتری را تولید خواهند نمود [ .]28بااینحال وجود غلظتهای باالی آسفالتین،
سولفور ،نیتروژن و ترکیبات حاوی فلزات ،به دلیل غیرفعال کردن کاتالیزورهای متداول با تهنشین کردن (ایجاد
رسوب) فلزات و کک ،ازجمله معایب و مشکالت فرایند هیدروکراکینگ به شمار میروند [ .]12امروزه پیشرفت در
فرایند هیدروکراکینگ تهماندهی (باقیماندهی) بستر غلیانی (جوشان) 63موجب کاهش قابلتوجه هزینهی
سرمایهگذاری و عملیاتی شده است [.]17
 -1-3-1-1کاهش گرانروی هیدروژنی:

ویسبریکینگ یک فرایند کراکینگ حرارتی خفیف است که در آن ویسکوزیتهی تهماندهها کاهش مییابد و تهمانده تا
حدودی به هیدروکربنهای سبکتر و کک تبدیل میشود Deep Thermal Conversion .نیز نوعی از این فرایند
محسوب میشود .نوع دیگری از فرایند ویسبریکینگ غیرکاتالیستی ( ،)non catalyticکاهش گرانروی هیدروژنی نام
دارد که تحت فشار هیدروژن ( )100-260 barو دمای  430˚Cانجام میپذیرد .تولید کک کمتر و نیز ثبات بیشتر
محصوالت تولیدی این روش در مقایسه با روش معمول ویسبریکینگ از جمله مزایای آن محسوب میشوند [.]18
HYCAR -1-1-3-1-1

64

فرایندی غیرکاتالیستی و بر پایهی ویسبریکینگ و شامل تحت اثر دادن با هیدروژن تحت شرایط آرام بوده و دارای
سه نوع راکتور است:
الف) ویسبریکینگ :منجر به معتدلتر شدن فرایند کراکینگ حرارتی در حضور هیدروژن و درنهایت منجر به تولید
محصوالت پایدارتر نسبت به فرایند ویسبریکینگ مستقیم  65خواهد شد .دستیابی به میزان تبدیل باالتر ،تولید
محصوالتی با ویسکوزیتهی پایینتر بدون تشکیل کک ازجمله مزایای این روش است.
57- Hydrogen addition
58- Hydrocracking
59- Hydrovisbreaking
60- atmospheric residue desulfurization
)61- Vacuum Residue Resulfurization (VRDS
62- Milder
63- ebullated-bed residue
64- HYDROVISBREAKING (HYCAR) PROCESS
65- straight visbreaking
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ب) هیدرودمتالیزاسیون :66بهمنظور حذف فلزات پیش از هیدروکراکینگ مورد استفاده قرار میگیرد که به این منظور
از کاتالیزور استفاده میشود.
ج) هیدروکراکینگ (شکستن هیدروژنی) :بهمنظور حذف گوگرد و نیتروژن همراه با هیدروکراکینگ استفاده میشود
[.]19
:Aqua-conversion -2-1-3-1-1

فرایندی کاتالیستی است که از انتقال کاتالیزور فعالشدهی ( )catalyst-activated transferهیدروژن از آب اضافه
شده به مواد اولیه در حالت دوغابی استفاده میکند [.]19
 -2-3-1-1هیدروپروسسینگ بستر ثابت:67
فناوری غیرکاتالیستی هیدروپروسسینگ بستر ثابت خود به زیرمجموعههای Hyvahl-S ،Hyvahl-F ،RDS/VRDS

و هیدروکراکینگ تهمانده 68تقسیمبندی میشود [ .]19در هیدروکراکینگ تهمانده ،تهماندههای سنگین نفتی تحت
فشار و دمای باال با استفاده از یک کاتالیزور قوی بهمنظور حذف گوگرد ،نیتروژن ،فلزات ،اولفینها ،اکسیژن ،ترکیبات
آروماتیک کندانس شده و ...پاالیش شده و به مواد مفیدتر و نیز سبکتر تبدیل میشوند .کیفیت باالی محصوالت
تولیدی ،این دسته از فرایندها را به یکی از بهترین گزینهها بهمنظور ارتقای تهماندههای نفتی تبدیل کرده است [.]18
 -3-3-1-1هیدروپروسسینگ بستر متحرک:69
نفتی70

شامل :فرایند ( HYCONکه با حذف ترکیبات گوگرد ،فلزات و آسفالتین منجر به ارتقای کیفیت تهماندههای
میشود و اغلب به فرم بستر ثابت عمل میکند مگر آنکه محتوای فلزی مواد اولیه افزایش یابد ،).فرایند(71 OCRدر
عملیات جایگزینی کاتالیست از یک راکتور با بستر متحرک بهمنظور هیدروپروسسینگ اجزای سنگین نفتی و تهماندهها
توسط مقدار قابلتوجهی از فلزات که در حالت جریان مخالف 72در دما و فشار باال عمل میکند استفاده میکند ).و
( Hyvahl-Mراکتورهای بستر متحرک جریان مخالف 73را به کار میگیرد و برای خوراکهای حاوی مقادیر زیادی از
فلزات و آسفالتین توصیه میشود ).است [.]19
 -4-3-1-1هیدروپروسسینگ بستر غلیانی (جوشان):

این فرایند خود شامل( H-Oil :از راکتورهای تکمرحلهای ،دومرحلهای و سهمرحلهای بستر غلیانی (جوشان) استفاده
میکند و میتواند در طیف گستردهای از سطوح تبدیل عمل کند( T-Star ،).نوعی از فرایند  H-Oilاست ).و LC-

66- Hydrodemetallization
67- Fixed-Bed Hydroprocessing
68- Residue hydrocracking
69- Moving-Bed Hydroprocessing
70- Residual oils
71- The Onstream Catalyst Replacement
72- Countercurrent
73- Countercurrent moving-bed
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( Finingفرایند هیدروژناسیون است که برای هیدروسولفوریزاسیون ،74هیدرومتالیزاسیون 75و  HCRتهماندههای
اتمسفری و تحت خأل قابل اجراست) است [.]19
 -5-3-1-1هیدروپروسسینگ بستر دوغابی:76

( CANMETفرایند هیدروکراکینگ برای نفت سنگین و تهماندههای سنگین اتمسفری و تحت خأل است که در ابتدا
بهمنظور ارتقاء نفت سنگین و ماسههای قیردار 77و نیز باقیماندهها توسعه داده شد .در این فرایند از یک افزودنی
بهمنظور مهار تشکیل کک استفاده میشود؛ بنابراین امکان تبدیل باال به محصوالت با نقاط جوش پایینتر را با استفاده
از یک راکتور منفرد 78فراهم میکند( Super oil cracking )SOC( ،).از لولههای کوره افقی بهعنوان منطقه واکنش
استفاده میکند .یک کاتالیزور خوب بهمنظور جلوگیری از کراکینگ خوراک سنگین به دوغاب اضافه میشود)،
( Microcat-RCفرآیند هیدروکانورژن کاتالیستی بستر جوشان )79است که در فشارها و دماهای نسبتاً متوسط عمل
میکند .ذرات کاتالیزور بهطور یکنواخت در سراسر خوراک پراکنده میشوند که فاصلهی میان ذرات را کم کرده و
زمان را جهت یافتن سایت کاتالیزوری فعال توسط مولکول واکنش دهنده یا واسطه کوتاهتر میکند ،هیدروکراکینگ
مالیم تهمانده ( )MRH( 80بهمنظور ارتقای خوراکهای سنگین نفتی حاوی مقادیر زیادی از فلزات و آسفالتین و بهطور
عمده تولید محصوالت میان تقطیر 81طراحی شده است)( )VCC( Veba Combi-Cracker ،فرایند
هیدروکراکینگ/هیدورژناسیون به منظور تبدیل تهمانده و سایر خوراکهای سنگین است ).و hydrocracking
( (HDH plus) distillation hydrotreatingفناوری  VCCبه این فرایند منتقل شد که از سال  1984به موازات
 INTEVEPتوسعه یافت و امروزه تنها فرایند  HDHموجود است Eni slurry technology )EST( ،).وHCAT
(فناوری ارتقای نفت خام به روش کاتالیزوری است .در این فرایند مواد اولیه با کیفیت پایین مانند نفت سنگین و ...را
به مواد سنتزی با کیفیت باال تبدیل میکند) ازجمله زیرمجموعههای این فرایند هستند .
همچنین امکان ترکیب دو یا چند روش و استفادهی همزمان آنها بهمنظور افزایش کارایی وجود دارد ،برای مثال:
 -1ترکیب روشهای حذف کربن:
 -1گسیفیکیشن +آسفالتینزدایی :82آسفالت تا دمای مورد نیاز بهمنظور پمپاژ بهینه به گسیفایر 83پیش از حذف حالل
گرم میشود .درنتیجه محدودیتهای آسفالتین بر روی آسفالتین حذف میشود .مهمتر از همه آسفالتزدایی با شدت
باال توسط پنتان منجر به تولید  DAOبا بازده باالتر میشود [ -2 .]19گسیفیکیشن +ککینگ تأخیری :ازجمله مزایای
ترکیب این روشها این است که با استفاده از آن مواد سنگین بهطور کامل به خاکستر و گوگرد کیفیت باال تبدیل
میشود .با شروع از نفت خام ،جداسازی بخشهای سنگین و تولید انرژی الکتریکی ممکن خواهد بود درحالیکه بخش
74- HDS
75- HDM
76- Slurry-Bed Hydroprocessing
77- Tar Sand Bitumen
78- Single Reactor
79- Catalytic ebullated-bed
80- Mild residue hydrocracking
81- Middle distillates
82- Deasphalting
83- gasifier
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سبکتر میتوانند به بازار نفت خام فروخته شود [ -3 .]19ککینگ تأخیری  +آسفالتینزدایی :ترکیب این فرایندها با
عنوان فرایند  ASCOTمعرفی شده است .بهبود بازیافت مایعات تمیز و کاهش تولید کک یکی از مزایای ترکیب این
روشهاست []30 ،19؛ و  -4گسیفیکیشن  +ککینگ تأخیری  +آسفالتینزدایی [.]31
 -2ترکیب روشهای افزودن هیدروژن:
 Ebullating-bed combinations -1بهبود سینتیک واکنش در راکتور مرحله دوم و نیز بهبود عملکرد فرآیند و
کیفیت محصول ازجمله مزایای این روش است [-2 .]32 ،19هیدروتریتینگ بستر ثابت  +هیدروکراگینگ فاز دوغابی
[ ]19و  -3بستر جوشان  +فاز دوغابی .]19[84
 -3ترکیب روشهای حذف کربن و افزودن هیدروژن:
 -2 ،Permutable reactor system (PRS) + RFCC -1ککینگ تأخیری  +بستر جوشان -3 ،بستر جوشان +

آسفالتینزدایی -4 ،گسیفیکیشن  +بستر جوشان و -5ککینگ تأخیری  +فاز دوغابی [ .]19جدول  ،2تقسیمبندی
روشهای معمول بر اساس کاتالیستی و غیرکاتالیستی بودن آنها را نشان میدهد .همچنین توزیع جهانی فناوریهای
اصلی تبدیل تهماندهها در شکل  4نشان داده شده است [.]33
جدول  -2تقسیمبندی روشهای ارتقاء تهماندهها []15
فرایندهای Non-catalytic

فرایندهای Catalytic

Solvent deasphalting

(Residue fluid catalytic cracking )RFCC

فرایندهای گرمایی ( )Thermalکه شامل موارد زیر هستند:

فرایندهای  Hydroprocessingکه شامل موارد زیر هستند:

Gasification
Delayed coking
Fluid coking
Flexicoking
Visbreaking

Fixed bed hydrotreating
Fixed bed hydrocracking
Slurry hydrocracking
Ebullated bed hydrotreating
Ebullated bed hydrocracking

 -2-1روشهای نوین ارتقای تهماندههای نفتی:
 -1-2-1نانوکاتالیستها:

نانو ذرات کاتالیستی (نانوکاتالیستها) یکی از مهمترین مثالهای کاربرد نانوفناوری بهمنظور ارتقاء تهماندههای سنگین
نفتی هستند .نانوکاتالیستها بهواسطهی نسبت سطح به حجم باالی خود ،ویژگیهای کاتالیزوری و جذب
منحصربهفردی را از خود نشان میدهند .برای مثال میتوان به هیدروکراکینگ تهماندهی تحت خأل به سوختهای
سبکتر با استفاده از  WS2با ساختار نانوورقهای 85بهعنوان کاتالیزور اشاره کرد [ .]34،35شکل  ،5نمایی از فرایند
انجام شده را نشان میدهد Li .و همکاران ( ،)2014با استفاده از نانوکاتالیست کربن با سایز  21 nmو در دمای کمتر
از  150˚Cقادر به کاهش  4درصدی ویسکوزیتهی اجزای سنگین نفت خام شدند .ازآنجاییکه اغلب روشهای موجود
نیازمند دماهای باال هستند ،مدتزمان انجام واکنش در آنها طوالنی بوده و مواد تولید شدهی نهایی دارای آالیندگی
زیستمحیطی باالیی هستند ،با بهینهسازی پارامترهای مرتبط با این روش ،میتوان از آن بهعنوان جایگزین مناسبی
برای روشهای فعلی استفاده نمود [ .]36توانایی کاهش قابلتوجه میزان ویسکوزیته ،مدتزمان کوتاه انجام واکنش
84- Slurry-phase
85- Nano sheet-Structured
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(کمتر از یک ساعت) و دمای عملیاتی پایین ازجمله مزایای این روش هستند .شکل  6فرایند انجام شده را نشان
میدهد .بهطورکلی مزایای استفاده از نانوکاتالیستها عبارتاند از :الف) نسبت سطح به حجم باالی آنها به دلیل سایز
کوچکشان که منجر به افزایش کارایی آنها خواهد شد ،ب) منجر به افزایش احتمال تماس میان واکنشدهندهها و
درنتیجه موجب صرفهی اقتصادی فرایند خواهد شد .ج) میزان آالیندگی این روش بسیار پایین است .د) در صورت
غیاب نانوکاتالیستهای اولترا دیسپرس  ،(UD) 86کاهش فعالیت به دلیل حضور سایر کاتالیستها محسوس نخواهد
بود .ه) کاهش قابلتوجه در هزینههای عملیاتی و.]37[ ...
 -2-2-1پردازش بیولوژیکی اجزای (برشهای) سنگین:87

گزارشهای اندکی در ارتباط با جداسازی اجزاء مشکلساز تهماندههای نفتی با استفاده از روشهای بیولوژیکی (استفاده
از میکروارگانیسمها) وجود دارد [.]34 ،38،39

 -3-2-1استفاده از روش اولتراسونیک:

 Sun Yudongو همکاران ( )2013تأثیر استفاده از روش اولتراسونیک بر روی ویژگیهای  4نمونهی مختلف
تهماندههای نفتی  90ALVR ،89KVR ،88SLVRو  91FSVRرا مورد بررسی قرار دادند .جدول  ،3ویژگیهای SARA
 4 fractionsنمونه تهماندهی مورد بررسی در آزمایش را قبل ( )BPو بعد از ( )APاعمال روش اولتراسونیک نشان
میدهد.
جدول  -3ویژگیهای  SARA fractionsتهماندهی مورد بررسی در آزمایش قبل ( )BPو بعد از ( )APاعمال روش ultrasonic

[]40

در این بررسی راکتور اولتراسونیک فرکانس باال با فرکانس  80kHzو توان خروجی  45Wمورد استفاده قرار گرفت.
مقدار  50gاز نمونه را درون ظرف دربسته قرار داده شد و روش اولتراسونیک به مدت  1/5ساعت در دمای ℃ 50بر
روی نمونهها اعمال شد .پسازاین مرحله به مدت  12ساعت در مکانی تاریک قرار گرفتند و درنهایت ویژگیهای
نمونهها اندازهگیری و ثبت شدند .نتایج این بررسی نشان داد که وزن مولکولی متوسط و ویسکوزیته در هر  4نوع
نمونهی مورد آزمایش با استفاده از این روش کاهش یافتند؛ درحالیکه میزان تهماندههای کربنی افزایش یافتند.
86- ultradispersed
87- Biological processing of heavy fractions
88- Shengli vacuum residue
89- Karamay vacuum residue
90- Arabian light vacuum residue
91- Fushun vacuum residue
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همچنین میزان ترکیبات اشباع ،آروماتیکها و آسفالتین کاهش یافت .همچنین مشخص شد که افزایش میزان جزء
رزین موجب افزایش در میزان کلی آسفالتین و رزین خواهد شد [.]40
 -4-2-1استفاده از بیوسورفکتانتها:92

مظاهری اسدی و طباطبائی در مقالهی خود به استفاده از بیوسورفکتانتها بهمنظور ارتقاء تهماندههای نفتی اشاره
کردند .استفاده از سورفکتانتها یکی از مؤثرترین روشها بهمنظور حذف هیدروکربنها از محیطزیست است.
بیوسورفکتانتها گروهی از ترکیبات آلی تولید شده توسط باکتریهای نفتخوار هستند .درواقع بیوسورفکتانتها،
ترکیبات آلی تولید شده توسط میکروارگانیسمها هستند که دارای دو بخش هیدروفوب (آبگریز) و هیدروفیل
(آبدوست) هستند و میتوانند کشش سطحی و بین سطحی بین مایعات را کاهش دهند و با تشکیل میکروامولسیون،
هیدروکربنهای نامحلول را در خود حل کنند [ .]42 ،41 ،38درواقع حضور سورفکتانت موجب افزایش تجزیهی
زیستی ترکیبات هیدروکربنی مانند آسفالتین و رزین خواهد شد .همچنین مطالعات نشان دادهاند که استفاده از
بیوسورفکتانتها موجب کاهش وزن مولکولی تهماندههای سنگین نفتی خواهد شد .استفاده از بیوسورفکتانتها نسبت
به سایر روشها (سورفکتانتهای سنتزی) دارای مزایایی است که عبارتاند از :زیستتخریبپذیری ،93سمی بودن
کمتر ،سازگاری زیستمحیطی و قابلیت هضم ،قابلیت دسترسی آسان ،ارزانقیمت بودن ،قابلیت استفاده از آن در
شرایط زیستمحیطی کنترل شده ،فعالیت ثابت و پایدار تحت شرایط سخت محیطی مانند pH :و دمای بسیار باال و
یا بسیار پایین ،فشار باال و درصد باالی نمک و نیز چند عملکردی بودن آنها .یکی از کاربردهای بسیار مهم
بیوسورفکتانتها در صنایع نفت خام است .با توجه به خاصیت کاهش کشش سطحی و بین سطحی مخلوطهای
هیدروکربنی ،این مواد بهعنوان کاندیدای بالقوهای بهمنظور ازدیاد برداشت نفت خام معرفی میشوند [ .]38،43حاجی
محمدی و همکاران ( )2016از بیوسورفکتانت ساپونین 94بهدست آمده از گیاه شیرینبیان 95بهمنظور ارتقا و کاهش
ویسکوزیتهی نفت خام سنگین و نیز افزایش درجه  APIآن استفاده نمودند .نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان
داد که ساپونین استخراج شده منجر به ارتقای ویژگیهای فیزیکی نفت خام سنگین شد که محققین مقاله استفاده
از آن را در صنعت نفت بهعنوان یک جایگزین بالقوهی امولسیفایرهای معمول پیشنهاد دادهاند [ .]44کاربرد
بیوسورفکتانت در صنایع پتروشیمی در شکل  7نشان داده شده است.
 -5-2-1استفاده از امواج مایکروویو

96

فرایندهای متداول مورد استفاده بهمنظور ارتقای تهماندهی برج تقطیر خأل با استفاده از روشهای شیمیایی ،حرارتی
و مکانیکی پرهزینه بوده و نیازمند تجهیزات بسیار پیچیده هستند ،در مقابل استفاده از امواج مایکروویو در فرایند
ارتقای نفت خام سنگین دارند به دلیل مزایای متعدد ازجمله :کوتاه شدن زمان واکنش ،گرمایش سریع ،بازدهی باالی
انرژی و کنترل دقیق فرایند امروزه موردتوجه برخی از محققین قرار گرفتهاند [ .]45-47نصری ( )2019ارتقای
تهمانده ی برج تقطیر تحت خأل پاالیشگاه نفت تهران با استفاده از امواج مایکروویو بررسی کرد و اثرات پارامترهای
92- Biosurfactants
93- Biodegradability
94- Saponin
95- Glycyrrhiza glabra
96- Microwave Irradiation
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مختلف بر :دما ،ویسکوزیته ،گراویتهی  APIو آسفالتین را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد .تأثیر نوع و مقدار کاتالیزور،
سطح قدرت مایکروویو ،کربن فعال ،زمان فرایند ،منبع هیدروژن جامد و عامل گوگردزدا ارزیابی شد .نتایج نشان داد
که آهن بهترین کاتالیزور جهت ارتقای تهماندهی خأل است .عالوه بر این افزایش مقدار کاتالیزور ،کربن فعال ،زمان
فرایند ،سطح توان (قدرت) مایکروویو اثرات معنادار و مثبتی بر روی پارامترهای هدف دارد و منجر به کاهش آسفالتین،
ویسکوزیته و افزایش دما و گراویتهی  APIمیشود [.]47

شکل  -4درصد انتخاب فرایندهای مختلف تبدیل تهمانده در جهان []33

شکل  -5توضیحات گرافیکی فرایند انجام شده []35

شکل  -6کراکینگ اجزای سنگین نفتی با استفاده از نانو کاتالیست کربن []36
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شکل  -7کاربرد بیوسورفکتانت در صنایع پتروشیمی []38

نتایج
ازآنجاییکه  VRبهطورمعمول  25-50درصد از وزن نفت خام را به خود اختصاص میدهد تبدیل مؤثر آن به اجزای
سبکتر ،با توجه به ذخایر محدود نفتی موجود در جهان بسیار مورد توجه است [ .]48بهمنظور سبکسازی،
مولکولهای بزرگی مانند آسفالتین و رزین میبایست با استفاده از روشهای مختلف به مولکولهای کوچکتر شکسته
شوند .هدف مقالهی حاضر اشارهای هرچند کوتاه به کلیهی روشهای متداول امروزی که بهمنظور ارتقاء و سبکسازی
تهماندههای سنگین نفتی مورد استفاده قرار میگیرند ،است .بهمنظور مقایسه ،راحتی در گزینش روش و ارتقای
روشهای موجود سعی شد تا حدودی مزایا و معایب روشهای مذکور نیز بیان شوند .بهطورکلی فرآیندهای :کک
سازی تأخیری که فرایندی غیرکاتالیستی با تبدیل نسبتاً باال و ارزان (به لحاظ سرمایهگذاری اولیه و مخارج عملیاتی)
است ،استخراج با حالل ،شکستن کاتالیستی سیال باقیماندههای سنگین ،کاهش گرانروی پیشرفته ،گسیفیکیشن که
موجب تسهیل تصفیهی نفتهای خام سنگین ،تولید هیدروژن که در فرایند هیدروکراکینگ و گوگردزدایی مورد
استفاده قرار میگیرد و روشی مقرون به صرفه با میزان آالیندگی زیستمحیطی پایین است ،شکستن کاتالیستی
باقیماندههای سنگین ( )RFCCو هیدروکراکینگ که  RFCCروش ارزانتری بوده و محصوالت اصلی آن آروماتیکها
و اولفینهای حاوی گازوئیل هستند؛ ازجملهی فرآیندهای اصلی بهمنظور تبدیل و ارتقای باقیماندههای سنگین نفتی
محسوب میشوند .همچنین بررسیها نشان دادهاند که ترکیب و بهکارگیری همزمان دو یا چند مورد از این فرآیندها
میتواند موجب افزایش بازده فرایند شود .فرایندهای تبدیل تهماندههای نفتی مانند :هیدروکراکینگ تهمانده،کراکینگ
کاتالیستی سیال تهمانده (باقیمانده) ) (RFCCیا کک سازی تأخیری بر پایهی شکستن و تجزیهی مولکولهای نفتی
بزرگ توسط واکنشهای کراکینگ کاتالیستی و یا گرمایی در دمای باال هستند [ .]18 ،49عالوه بر روشهای متداول،
استفاده از نانو فناوری بهعنوان روشی جدید بهمنظور ارتقاء تهماندههای نفتی معرفی شده است .در این روشها ،نانو
کاتالیستها بهواسطهی سایز کوچک ،نسبت سطح به حجم باال و صرفهی اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرند [،35
 .]31اخیراً روش اولتراسونیک نیز توسط  Sun Yudongو همکارانش بهمنظور ارتقای تهماندههای نفتی مورد استفاده
قرار گرفت و نتایج مطلوبی نیز گزارش شد [ .]40همچنین میتوان به استفاده از بیوسورفکتانتها بهعنوان روشی
بیولوژیکی ،زیست سازگار ،ارزانقیمت و در دسترس نیز اشاره کرد [ .]38توسعهی بیشازپیش روشهای بیولوژیکی
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(شناسایی بیوسورفکتانتهای تولید شده از سویههای انواع مختلف باکتریها ،غربالگری میکروارگانیسمها با توانایی
سبکسازی تهمانده برج تقطیر در خأل ،استفاده از سیستمهای بیوشیمیایی ،طراحی و ساخت بیوراکتور با توجه به
میکروارگانیسمهای مخصوص به کار گرفته شده با توانایی بهکارگیری بهمنظور سبکسازی تهماندههای تقطیر تحت
خأل) با توجه به مزایای فراوان این روشها نیز بسیار موردتوجه هستند .افزایش راندمان ارتقاء و سبکسازی تهماندههای
نفتی نیازمند توسعهی بیشازپیش روشها است .هزینههای عملیاتی و اولیهی پایین ،زیست سازگار بودن ،در دسترس
بودن و بازده فرایندی باال ازجملهی نکات حائز اهمیت در انتخاب روش و نیز معرفی روشهای جدیدتر بهمنظور ارتقاء
تهماندهها هستند .مقایسهی میان ویژگیهای فرایندهای مختلف ارتقاء تهماند در جدول 4نشان داده شده است.
جدول  -4مقایسهی انواع فرایندهای مختلف ارتقاء تهماند []34
فرایندهای
گرمایی

کاتالیستی

استخراج با
حالل

فرایندهای تزریق هیدروژن

سادگی فرایند

زیاد

متوسط

متوسط

کم

انعطافپذیری فرایند

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

هزینه

کم

متوسط

متوسط

زیاد

کیفیت محصوالت

کم

متوسط

متوسط

زیاد

میزان تبدیل

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

حذف بهعنوان سوخت نفتی

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

()rejection as fuel oil
حذف بهعنوان کک ( rejection as

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

)coke

تعداد واحدها در جهان

بزرگ

بزرگ

میانگین

میانگین

پیشرفتهای اخیر (روند توسعه)

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

آالیندگی زیستمحیطی

باال

متوسط

صفر

کم

مشکالت

دفع کک

باقیمانده سنگین

مصرف انرژی زیاد

نیاز به هیدروژن
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